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“Het woord crisis wordt in het Chinees  
met twee karakters geschreven.  

Het ene staat voor gevaar,  
het andere voor mogelijkheden.” 

~ John F. Kennedy 
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Verder komen: anders werken en samenwerken

Werkdruk, moeilijk vervulbare vacatures en de kwaliteit van zorg om de  
haverklap onder de loep: het is makkelijk om pessimistisch te zijn over de 
sector. Er is getransformeerd, gereorganiseerd en gefuseerd; niet altijd zonder 
slag of stoot. En toch zullen we het voor elkaar moeten boksen om mensen te 
interesseren voor werken in zorg en welzijn. Na een periode van krimp ont-
staat een tekort aan personeel dat de komende jaren bovendien zal oplopen.  
 
Eind 2008, begin 2009 waren er dezelfde krantenkoppen over personeelstekorten 
en aanbrengpremies. Toch is de situatie nu op essentiële punten anders. Toen kon 
de jarenlang toenemende vraag naar personeel voor een groot deel ingevuld worden 
doordat meer vrouwen de arbeidsmarkt betraden. Wat betreft instroom ging het 
ook goed, want door de economische crisis kozen veel mensen voor werk of een 
opleiding in de zorg als vertrouwde ‘banenmotor’. Nu is de economie ons voor:  
al langere tijd stijgt het consumentenvertrouwen en ook de werkgelegenheid in 
andere sectoren, terwijl ‘wij’ net uit het dal klimmen. Medewerkers die de afgelopen 
onzekere jaren dachten ‘ik blijf zitten waar ik zit’ kunnen nu makkelijker de overstap 
maken naar een andere sector. 
 
Kortom: we hebben de wind vol tegen. Doen we niets, dan lopen die tekorten alleen 
maar meer op. Op veel manieren komen werkgevers in actie, maar op korte termijn 
kun je in een sector als de zorg (waarin je niet langs diploma’s of registraties komt) 
geen grote en duurzame effecten verwachten. Daarnaast wijst onderzoek uit dat het 
inzetten van meer personeel niet per definitie leidt tot betere zorg of kwaliteit van 
leven. Dat maakt dat we het niet alleen maar ‘meer en beter’ moeten doen in het 
licht van de toekomstige zorg en ondersteuning, maar vooral ook ‘anders’. 
 

Geen tijd om te somberen, laten we vooral leren van de goede voorbeelden die er 
nu al zijn. Waarom slagen deze initiatieven? Wat maakt het dat professionals met 
succes ‘organisatieschotten’ achter zich laten in wijkteams? Lukt het de bloggende 
studentambassadeur meer jongeren te interesseren voor de ouderenzorg? Hoe gaat 
het met de wijkverpleegkundige die naar het ziekenhuis komt om de thuiszorg te  
organiseren voor ouderen die weer naar huis kunnen? We kunnen leren van de 
meerwaarde die in de GGZ en verslavingszorg wordt gehaald uit de inzet van erva-
ringsdeskundigen. Wat werkt in de aandacht voor samenwerking tussen professio-
nele en informele zorg? Ook het onderwijs innoveert mee: een betere doorstroom 
door samenwerking tussen ROC’s en hogescholen en het geven van ‘interprofessioneel’ 
onderwijs: studenten van verschillende opleidingen en niveaus in één klas. 
 
Voor innovatie is ruimte, vertrouwen en samenwerking nodig. Er is steeds meer 
ruimte om ‘vanuit de regio’ met voorstellen en acties te komen voor waardegedreven 
zorg. Kansen voor SIGRA en VBZ om met de leden te laten zien hoe we tekorten het 
hoofd gaan bieden door niet alleen maar meer, maar ook anders te doen.  
 
Ook SIGRA en VBZ werken samen, in dit geval door middel van één arbeids-
marktrapport en daarmee aan verbinding tussen de subregio’s! 
 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/07/04/meer-is-niet-per-se-beter
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Vijf belangrijke trends in Zorg en Welzijn

1 Eigen regie  
2 Integrale en waardegedreven zorg 
3 Technologie  
4 Werken in de platformeconomie 

5 Vitaliteit professionals

1. Eigen regie
Volgens de nieuwe definitie is gezondheid ‘het vermogen om je aan te passen en 
eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van 
het leven.’ Eigen regie en veerkracht staan hierbij centraal. Er wordt een groter be-
roep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Professionals werken samen  
‘integraal’: op een manier die voor de cliënt het meest logisch is. 

 Aandachtspunt: eigen regie in het licht van diversiteit  
Het lukt niet iedereen even goed om de eigen regie te voeren. Niet iedereen heeft 
bijvoorbeeld goede gezondheidsvaardigheden of is in staat om mee te beslissen 
laat staan regie te voeren over de eigen situatie. De Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving (RVS) pleit daarom voor aandacht voor diversiteit in het licht van eigen 
regie in haar recent gepubliceerde ‘zorgagenda’.  
 
Ook zorg- en welzijnsorganisaties worstelen nog met deze verschuivingen en beleid 
is nog niet altijd voldoende afgestemd. Dan is er bijvoorbeeld onvoldoende ‘vroeg-
signalering’ van problemen die achter de voordeur afspelen, zoals eenzaamheid of 
dementie. Een ander knelpunt is de toename van kwetsbare ouderen op de spoed-
eisende hulp en het gebrek aan voldoende geschikte woningen bij de overgang van 
beschermd naar zelfstandig wonen. Het zijn tekenen dat de systemen in en rond de 
zorg nog verbeterd moeten worden willen we mensen met succes zelfredzamer maken.

2. Integrale en waardegedreven zorg
Zoals hiervoor genoemd beweegt de sector naar 'Integrale en waardegedreven zorg’: 
waarin de inwoner en zijn of haar context en (hulp)vragen bepalen hoe de zorg  
georganiseerd is. Een ontwikkeling die hiermee samengaat is het sturen op gecreëerde 
waarde van zorg of ondersteuning, waarbij deze wordt gerelateerd aan de kosten 
van die zorg. Dit wordt ‘waardegedreven zorg’ genoemd.  
 
Er zijn twee randvoorwaarden voor waardegedreven, integrale zorg:

  Goede samenwerking tussen zorgorganisaties: zij bespreken samen hoe de zorg 
het beste vormgegeven kan worden en wat ieders rol daarin is.

  Zorguitkomsten moeten stelselmatig gemeten worden op een manier die voor de 
patiënt relevant is. 

Er zijn tal van kleine en grote voorbeelden en bekostigingsmodellen die 
ontstaan uit deze ontwikkeling, vaak nog in pilotvorm. 
 
Triple Aim: een lange termijn aanpak om gelijktijdig drie doelstellingen te bereiken: 
het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg, het verbeteren van de gezond-
heid (en welzijn) van een gedefinieerde populatie en het verlagen van de kosten 
per hoofd van de bevolking.  
Populatiemanagement: manier om ‘Triple Aim’ te bereiken door de zorg te 
organiseren rond een specifieke groep mensen. Bijvoorbeeld: ‘Inwoners in regio 
X’, of ‘alle mensen met een lage sociaal economische status en multimorbiditeit’.  
Shared Savings: zorgorganisaties, verzekeraars en stakeholders proberen  
samen in een regio een besparing te bereiken en delen hierin de opbrengsten. 
Value Based Health Care: ‘waardegedreven zorg’. De zorg organiseren rond het 
creëren van toegevoegde waarde voor de patiënt. Snijden in kosten op plekken 
waar geen waarde gecreëerd wordt, en meer geld uitgeven daar waar wél waarde 
te behalen is. 

https://www.raadrvs.nl/publicaties/item/de-zorgagenda-voor-een-gezonde-samenleving
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Integrale bekostiging: onderhandeling over één bedrag voor alle zorg voor de 
patiënt rond de aandoening in plaats van bekostiging per aanbieder of op basis 
van uren. Hiervan zien we voorbeelden in de medisch specialistische zorg, keten-
zorg voor patiënten met COPD, diabetes en met riscio op cardiovasculaire aan-
doeningen, en dit jaar wordt gestart met integrale bekostiging van geboortezorg. 

 Aandachtspunt: rol van HR bij waardegedreven zorg  
De kosten in de zorg bestaan grotendeels uit personeelskosten. Daarmee ligt het 
voor de hand dat in geval van waardegedreven zorg ook gekeken wordt welke  
personele inzet welke waarde toevoegt. ‘Evidence based organiseren’, dus. Het  
aantonen van waarde zal telkens op een ander niveau zijn, bijvoorbeeld die van een 
vraagstuk of bepaalde populatie. De vraag is of traditionele benaderingen van  
strategische personeelsplanning voldoende hierop aansluiten. Het vereist wend-
baarheid zonder constant in anekdotische bewijzen te moeten vervallen. 
 
3. Technologie 
Door technologische innovatie zouden mensen langer zelfstandig thuis kunnen gaan 
wonen, stijgt de productiviteit van werknemers en gaat de kwaliteit van zorg om-
hoog terwijl de kosten dalen. (Bron: SCP) Er is nog weinig bekend over de mate waarin 
dit gaat zorgen voor arbeidsbesparing. Duidelijk is wel dat de inhoud van het werk 
verandert. Werknemers moeten om kunnen gaan met nieuwe technologie en hun 
veranderende rol ten opzichte van de cliënt.  

  Zorg wordt makkelijker tijd- en plaats onafhankelijk geleverd  
Voorbeelden zijn het beeldbellen met de begeleider of specialist, het zelf meten 
van lichaamsfuncties en hierover communiceren met de zorgverlener en leefstijl 
of leefpatroonmonitoring door middel van sensoren in de woning. 

   Nieuwe behandelmethodes  
In de cure leiden nieuwe behandelmethodes tot kostenbesparing en kwaliteits-
verbetering, maar aan de andere kant ook tot meer vraag naar zorg. 

   De voorspellende, preventieve en participerende kracht van Big Data 
Big data combineert gegevens van zorgverleners, verzekeraars en een ‘gebruiker’ 
(d.m.v. gebruik van app’s, domotica, etc) en kan daardoor rekening houden met 
individuele verschillen.

4. Werken in de platformeconomie
De arbeidsmarkt flexibiliseert. Voor werknemers is het belangrijker om te blijven 
leren en te blijven aanpassen. Competenties die passen bij deze veranderende,  
kennisgerichte en digitale samenleving worden ’21st century skills’ genoemd. Dit zijn 
competenties als samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren,  
probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. 
(Bron: Wageningen Universiteit) Ook zorg- en welzijnsorganisaties moeten zich blijven 
aanpassen en vernieuwen. Ze zijn kwetsbaarder doordat risico’s die voorheen bij het 
rijk lagen verschoven zijn via verzekeraars naar organisaties. 
 
Een ontwikkeling die samengaat met de flexibilisering is die van de ‘platformeconomie’. 
Er zijn digitale platformen waarmee betaalde diensten of producten worden aange-
boden. Driekwart van de Nederlanders heeft wel eens iets met een dergelijk plat-
form gedaan. (Bron: TNO-1) In zorg en welzijn ontstaan ook voorbeelden, die zowel 
kansen als risico’s met zich meebrengen:   

   Aandachtspunt: vrijwilligerswerk weggeconcurreerd?  
Platforms brengen meer aspecten van de samenleving in de economische sfeer.  
Je kunt vrijwilligerswerk leveren, maar je kunt ook je vrije tijd inzetten om betaalde 
arbeid aan anderen te leveren via een dienstenplatform. 

    Aandachtspunt: risico op gebrek aan scholing  
Gebrek aan scholing is een risico van de ‘los-vast arbeidsmarkt’. Zie voor meer  
achtergrond hierover dit rapport van de Wetenschappelijke raad voor het rege-
ringsbeleid. Ook andere onderwerpen van arbeidsmarktbeleid moeten bekeken 
worden in het licht van flexibilisering. Flexibel werk draagt niet altijd bij aan innovatief 
werkgedrag. En hoe zorg je dat je met elkaar voldoende blijft anticiperen op de toe-
komst? Hier liggen kansen om op regionaal niveau te werken aan bijvoorbeeld het 
opzetten van een arbeidspool. Voldoende zekerheid geeft mensen mogelijkheden 
om flexibel en ondernemend te zijn, buiten en binnen organisaties. 

https://www.wrr.nl/publicaties/verkenningen/2017/02/07/voor-de-zekerheid
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Het bieden van zekerheid als concurrentiestrategie 
In het hiervoor genoemde rapport van de WRR wordt het 
bieden van zekerheid aan werknemers als mogelijk nieuwe 
concurrentiestrategie gezien: 

“Een bedrijf dat concurreert op prijs kan met automatisering 
mensen door machines proberen te vervangen, maar dat kan 
als het daarbij blijft op langere termijn een ‘verliezerstrategie’ 
zijn. Andere bedrijven kunnen dat namelijk ook gaan doen en 
de kosten nog verder drukken. (…) Een bedrijf dat innovatief wil 
zijn, kan misschien veel meer bereiken door zijn mensen meer 
zekerheid te geven, in de watten te leggen en ruimte te bieden 
voor het ontwikkelen van nieuwe diensten en toepassingen. 
Het gaat er dan om te zoeken naar mogelijkheden om mede-
werkers beter te laten functioneren samen mét technologie.”

5. Vitaliteit professionals
Nieuw personeel vinden mag een uitdaging zijn, personeel 
vitaal en gelukkig (be)houden is minstens zo belangrijk. Er zijn 
meerdere redenen waarom de zorg meer voor zichzelf moet 
gaan zorgen:  
 
Meer ouderen: 23% van zorg- en welzijnsmedewerkers was in 
2015 ouder dan 55 jaar. Dit is veel hoger dan het landelijk  
gemiddelde van 17%. (Bron: UWV-1) Het aandeel is tussen 2005 
en 2015 in alle zorgbranches ongeveer verdubbeld. In de  
Facts & Figures staan de regionale gegevens per branche. In de 
regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden en in Noord-
Holland Noord werken naar verhouding veel ‘oudere mede-
werkers’ en is de gemiddelde leeftijd hoger.

Gemiddelde leeftijd zorg- en welzijnspersoneel per subregio 

Langer doorwerken: de gemiddelde leeftijd waarop we met pensioen gaan is in tien jaar enorm gestegen, 
zowel in de zorg als in andere sectoren. Toch blijft de gemiddelde leeftijd in de sector lager en geven zorg-
professionals aan te verwachten eerder te moeten stoppen dan de pensioengerechtigde leeftijd.

Werknemers in zorg en welzijn ervaren een bovengemiddeld hoge werkdruk, zo blijkt uit de Nationale 
Enquête Arbeidsomstandigheden van CBS en TNO. Werknemers geven aan minder ruimte te hebben om 
hun werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten. Ook is de emotionele belasting hoger dan gemiddeld. 
(Bron: CBS-2) 
 
Ziekteverzuim: ook het ziekteverzuim is altijd al iets hoger dan in vergelijking met andere sectoren. Vorig 
jaar was het verschil met andere sectoren in tien jaar nog niet zo groot geweest. (Bron: CBS-3) 
 
Mantelzorgers in de zorg. Zorgmedewerkers zijn extra kwetsbaar in het combineren van werk met zorg-
taken: 23% ervaart combinatiedruk. (Bron: SCP-1)

Noord-Holland 
Noord

Zaanstreek -  
Waterland

Amsterdam e.o. Kennemerland, 
Amstelland & 
Meerlanden

Nederland

43,7 42,3 42,3 43,8 42,7

Gemiddelde leeftijd pensionering 2006 Gemiddelde leeftijd pensionering 2016

Zorg en Welzijn Alle sectoren Zorg en Welzijn Alle sectoren

60,4 61 63,9 64,4

Bron: CBS-1 

http://www.sigra.nl/arbeidsmarktinformatie
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Van krimp naar groei en oplopende tekorten

Prognoses over toekomstige werkgelegenheid moeten we met enige voor-
zichtigheid brengen. Over de (verdeling van) geld voor de zorg moeten nog veel 
knopen doorgehakt worden. Toch is het zinvol om autonome ontwikkelingen 
en voorspelbare elementen door te rekenen, want zo krijg je meer gevoel bij 
de orde van grootte van problemen. Het helpt ons in te schatten hoe toekom-
stige tekorten en overschotten zich verhouden tot de huidige situatie en het 
voorkomt dat we met in allerlei aannames vervallen. 
 
Er wordt voor het voorspellen van de werkgelegenheid gerekend aan de hand van 
drie verschillende scenario’s. Van een ‘minder-vraag’ scenario tot een ‘veel-vraag 
scenario’. Lees in bijlage 1 meer over de scenario’s.  
 
Alle scenario’s gaan uit van: 

  Een stijging van de macro beschikbare budgetten en dus werkgelegenheid. De 
relatieve groei ten opzichte van de afgelopen jaren is het sterkst in de thuiszorg 
en verpleging en verzorging. Zie bijlage 2 voor een groeipercentage per branche. 

  De nu al ervaren tekorten zullen verder oplopen richting 2020.
  Er zal de komende jaren een tekort ontstaan aan doktersassistenten, vooral in 
Amsterdam en Kennemerland, Amstelland en Meerlanden.

   In Amsterdam ontstaat een tekort aan hbo opgeleid sociaal-agogisch personeel. 

 
Momenteel worden er tekorten ervaren. Dat laat ook de meest recente vacaturepeiling 
van SIGRA en VBZ zien. Ongeveer de helft van de vacatures is moeilijk te vervullen 
(Bron: SIGRA en VBZ). De door werkgevers ervaren tekorten zijn er voor:

   Verpleegkundigen (gespecialiseerd verpleegkundigen zoals SEH-& IC-verpleeg-
kundigen en oncologieverpleegkundigen, en wijkverpleegkundigen)

  Verzorgend personeel
  Begeleiders 

Van krimp naar groei 
  In 2015 werkten er naar schatting 12 duizend werknemers minder in de SIGRA en 
VBZ regio dan in 2012.

  De krimp was relatief het sterkst in de regio Kennemerland, Amstelland en Meer-
landen (zie tabel 1).

  In 2016 liet de werkgelegenheid een voorzichtig herstel zien, gemeten in aantal 
fte. In aantal personen was er nog geen sprake van groei. De gemiddelde deeltijd-
factor is gestegen: medewerkers zijn meer uren gaan werken (zie bijlage 3 voor 
de deeltijdfactor per branche) (Bron: AZW1).

  De groei vond vooral plaats in welzijn en maatschappelijke dienstverlening, 
UMC’s, de gehandicaptenzorg en huisartsenzorg / gezondheidscentra. 

 In 2016 was er (nog) sprake van krimp in de thuiszorg en verpleging en verzorging. 

Tabel 1. Krimp t.o.v. 2013 en groei richting 2020 volgens middenscenario 

2015 t.o.v 2012 2020 t.o.v 2017

Krimp aantal personen Krimp percentage Groei aantal personen Groeipercentage

Noord-Holland Noord 2.820 -6,5 % 2.286 5,5 %

Zaanstreek – Waterland 1.810 -9,3 % 1.087 5,6 %

Amsterdam en Diemen 2.770 -3,9 % 3.836 5,3 %

Kennemerland, Amstelland en Meerlanden 5.150 -11,1 % 2.432 5,6 %
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De daadwerkelijke dynamiek op de arbeidsmarkt (in- en uitstroom) is in werkelijk-
heid veel groter (geweest). De krimp en groei is het saldo van plussen en minnen. 
Gezien de snelle overgang van krimp naar groei is het ook voor te stellen dat de 
fricties op de arbeidsmarkt groter zijn dan de ‘rekenmodellen’ laten zien. Vraag en 
aanbod (werkgevers en werknemers) moeten elkaar vinden, dat kan even duren. 

 Aandachtspunt: tekorten zijn zowel in relatieve als absolute zin belangrijk  
De uitdaging van tekorten kun je zowel zien in het licht van het totaal aantal mensen 
dat we tekort komen (een absoluut tekort) en je kunt het afzetten tegen het totaal 
aantal mensen dat werkzaam is, bijvoorbeeld in een regio of branche (een relatief 
tekort). Beide zijn belangrijk bij het inschatten van de impact van tekort aan perso-
neel. 

  In zowel absolute als relatieve zin was de krimp in de regio Kennemerland,  
Amstelland en Meerlanden het sterkst, gevolgd door regio Zaanstreek – Waterland. 
In deze regio’s is naar verhouding meer werk in de VVT ten opzichte van andere 
werkvelden in de zorg (zie pagina 17). Dit zijn ook de regio’s die ten opzichte van de 
krimpsituatie relatief de grootste inspanning moeten leveren om aan voldoende 
personeel te komen. 

  Waar in relatieve zin de uitbreidingsvraag voor de UMC’s en ziekenhuizen beperkt 
is, is de vervangingsvraag er in absolute zin vrij omvangrijk. Dit maakt dat daar 
(en dan met name in Amsterdam, waar relatief meer werkgelegenheid is in deze 
sectoren), zowel absoluut als relatief grote tekorten worden voorspeld. 

 Aandachtspunt: imago werken in thuiszorg en verpleging  
Waar de verpleging, verzorging en thuiszorg het nu al als moeilijk ervaren om hbo-
personeel te werven, zullen zij extra last kunnen krijgen van de toenemende vraag 
vanuit GGZ en ziekenhuizen / UMC’s.  

Per functie(groep)
Tekort aan verpleegkundigen 2020
Alle aantallen gaan uit van het middenscenario (‘Veel-vraag Hoofdlijnenakkoorden’).

Om enigszins ‘in te lopen’ op het tekort aan verpleegkundigen moeten er in Am-
sterdam alleen al gedurende 4 jaar 200 meer studenten instromen per jaar aan de 
mbo- en hbo-opleidingen in vergelijking met de instroom van de afgelopen jaren. 
Volgens de prognose manifesteren de tekorten zich met name op hbo-niveau. Dat 
geldt vooral voor de ziekenhuizen en GGZ. Daarnaast ligt er voor de thuiszorg en 
verpleeghuizen een uitdaging om meer hbo-verpleegkundigen te interesseren voor 
het werk.  
 
De aanmeldingen voor de hbo-opleidingen vertonen voor komend studiejaar een 
forse stijging, terwijl de groei beperkt lijkt voor de mbo verpleegkunde opleidingen. 
Met alleen meer aanmeldingen zijn we er nog niet: de uitdaging zit er vooral nu in 
om voor voldoende stages en opleidingsplaatsen te zorgen. Gezien de werkdruk en 
veranderingen in organisaties is het een gezamenlijke uitdaging van onderwijs en 
praktijk om én voor méér opleidingsplaatsen te zorgen, maar tegelijk ook een goed 
leerklimaat te bieden (in de zin van goede begeleiding). Zie ook hoofdstuk Opleiden.

Absoluut tekort Relatief tekort

Noord-Holland Noord 240 3,2 %

Zaanstreek – Waterland 50 1,5 %

Amsterdam en Diemen 500 3,5 %

Kennemerland, Amstelland en Meerlanden 250 3,1 %
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Tekort aan verzorgenden 2020

Niveau 2 
Volgens het rekenmodel blijven er overschotten bestaan. In de praktijk zien we 
werkgevers soms juist werven op dit niveau, mede ingegeven door tekorten maar 
soms ook onderbouwd door ideeën over een goede personeelsmix qua vaardig-
heden en niveau.  

Tekort / overschot sociaal-agogisch personeel 2020

 
Wat betreft sociaal-agogisch personeel ontstaat volgens de prognoses op niveau 3 
een overschot, en op niveau 4 een tekort. Er is sprake van een kwalitatieve mismatch. 
Dit komt onder meer door veranderingen van het werk (ambulantisering en genera-
listisch werken) en veranderende kwaliteitseisen. Voorbeeld is de veranderende rol 
voor kinderopvang en peuterspeelzalen in preventie bij ontwikkelingsachterstanden. 

Tekort doktersassistenten 2020
 

De instroom in het onderwijs loopt al enige jaren terug, waardoor er tekorten zullen 
ontstaan aan doktersassistenten, vooral in Amsterdam en de regio Kennemerland, 
Amstelland en Meerlanden. Ook hier is de beschikbaarheid van goede stageplaatsen 
een knelpunt. 

Actuele financiële meevallers niet meegenomen in de scenario’s  
De gepresenteerde cijfers over tekorten in 2020 gaan uit van een middenscenario 
van macro beschikbare budgetten die in 2016 bekend waren. Inmiddels zijn er ver-
schillende extra financiële toezeggingen gedaan, die niet meegenomen zijn in de 
berekeningen. Uitgaan van een middenscenario lijkt in dat licht een conservatieve 
keuze. Aan de andere kant verwachten wij dat werkgevers zullen reageren op de 
tekorten door het werk anders te gaan inrichten. Daarnaast blijft het belangrijk om 
rekening te houden met de (langere termijn) onzekerheden rond de bekostiging van 
de zorg. Voorbeelden van recente ‘meevallers’:

  335 miljoen euro extra voor de verpleeghuiszorg in 2018 (10 duizend fte landelijk 
per jaar extra)

  budget huisartsenzorg groeit met 2,5%, en 75 miljoen extra uit ziekenhuisbudget 
wordt vrijgemaakt voor substitutie

  extra middelen voor de zorg voor verwarde personen 

Relatief tekort Relatief tekort

Noord-Holland Noord 200 2,3 %

Zaanstreek – Waterland 70 1,6 %

Amsterdam en Diemen 110 1,4 %

Kennemerland, Amstelland  
en Meerlanden

200 2,5 %

Mbo Hbo

Noord-Holland Noord Ongeveer in balans Ongeveer in balans, wel 
overschot hbo pedagogiekZaanstreek – Waterland

Kennemerland, Amstelland 
en Meerlanden

Amsterdam en Diemen Ongeveer in balans Tekort, wel overschot hbo 
pedagogiek

Aantal tekort Relatief tekort

Noord-Holland Noord 25 1,7 %

Zaanstreek – Waterland 0 -

Amsterdam en Diemen 125 3,9 %

Kennemerland, Amstelland 
en Meerlanden

40 2,2 %
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Ontwikkelingen per werkveld in highlights

Cure   Tekort personeel acute zorg en overige gespecialiseerd verpleegkundigen 
  Toename kwetsbare ouderen op spoedeisende hulp 
  Specialisten zullen zich nog meer specialiseren, en er is extra geld voor opleidingen verpleegkundigen en  
verpleegkundig specialisten om taken over te nemen 

  UMC’s: nog meer focus op complexe, hoogwaardige zorg. Alliantie VUmc en AMC : mogelijke fusie.

ZKH

1e lijn   Bestuurlijk akkoord 2018: 75 miljoen voor substitutie vanuit ziekenhuisbudget
  Verkleining normpraktijk (meer tijd voor mensen)
  Verschuiving zorg naar POH-GGZ en POH-somatiek
  Samenwerking in de wijk: huisartsen wensen (meer) vaste samenwerkingspartners

HA-zorg

  Meer gespecialiseerde zorg naar basiszorg 
  Tekort psychiaters (en krapte overig cliëntgebonden personeel neemt toe)
  Taakherschikking riching Verpleegkundig Specialist en ervaringsdeskundigen

GGZ 

Langdurige zorg   Zorgzwaarte per cliënt neemt toe, met name in gehandicaptenzorg
  Aandacht voor dilemma’s rond veiligheid en vrijheid
  Intramurale ouderenzorg nog vooral ’24-uurs verpleeghuiszorg’ waarbij dagactiviteiten onder druk staan. 
  Kwaliteitsprogramma’s 
  Zelfsturing: waarbij er zowel succesvolle als minder geslaagde voorbeelden van implementatie zijn. 
Teams zelfsturend maken vergt een cultuuromslag.

  Discussie over ‘personele mix’: combinatie sociaal-agogisch en V&V en combinatie vaardigheden, compe-
tenties en kwalificatieniveau 

GHZ 
GHZ 
VVT 
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Thuiszorg   In 2017 één tarief voor verpleging en persoonlijke verzorging, ongeacht welke professional deze zorg 
levert. Daardoor wellicht (weer) meer vraag op mbo-niveau

  Onvervulde vraag wijkverpleegkundigen 

VVT

Wmo 
  Regionaal zo’n 87 wijkteams + 33 specifieke teams rondom jeugd (zie bijlage 6)
  Integraal sociaal werk: om te vermijden dat personen of gezinnen met meerdere hulpverleners te maken 
hebben (integrale wijkteams) 

  Er wordt gewerkt aan (verbeteren van de) samenwerking tussen professionals in wijkteams en gespeciali-
seerde professionals 

  Transformatie beschermd wonen: meer mensen gaan zelfstandig wonen
  ‘Eigen kracht’ vereist omslag in denken voor cliënt en omgeving

Sociaal 
domein

Jeugd   In 2017 regiebehandelaarschap (zorg coördineren, aanspreekpunt zijn) ook mogelijk voor aanverwante 
specialisaties als kinder-jeugdpsycholoog, verslavingsarts, verpleegkundig specialist GGZ en specialist 
ouderengeneeskunde

  Generalistisch en ambulant werken
  Beroepsregistratie kwaliteitsregister Jeugd 

Kinderopvang   Na jarenlange krimp (en effect op instroom opleiding: daling) weer toename werkgelegenheid, 
vooral niveau 4 (kwalitatieve mismatch vanwege aanbod niveau 3)

  Wachtlijsten in regio’s als Amsterdam en Haarlem 
  Kwaliteitseisen zorgt voor met name vraag naar niveau op niveau 4 (extra tijd voor preventieve rol in taal- 
en ontwikkelingsachterstand)

   Tekort ambulanceverpleegkundigen Overig

 
Een indeling o.b.v. ‘doelgroep’ of ‘bekostiging’ is steeds moeilijker te maken en zal dus ook hier niet volledig sluitend zijn.  
Voor meer informatie over ontwikkelingen per werkveld, zie ook AZWinfo 

https://azwinfo.databank.nl/documents
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Subregio’s: demografie, werk in de zorg en andere kenmerken

TEXEL

WEST-FRIESLAND

WATERLAND

AMSTERDAM

AMSTELVEEN

ALKMAAR

KOP VAN NOORD-HOLLAND

ZAANSTREEK

MIDDEN-KENNEMERLAND

AMSTELLAND EN MEERLANDEN

ZUID-KENNEMERLAND

Anticipeerregio 
Krimp

Sterkste toename 75-plussers

'Petten: 'Energie  
& health campus'

Relatief minder 
werkloosheid

KAM-regio: 70% toename  
dementerenden richting 2040

Veel uitgaande pendel

Relatief sterke bevolkingsgroei

Toename jongeren, maar óók 
sterke toename 75-plussers

Vergrijsde kustregio

41 gemeenten in de regio
2,5 miljoen inwoners
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Demografie 
  De SIGRA en VBZ regio heeft een hogere bevolkingsgroei dan landelijk gemiddeld: 
van 2,5 miljoen nu naar ruim 2,7 miljoen inwoners in 2030. 

  In de regio zien we grote verschillen: zo zal de Kop van Noord-Holland te maken 
krijgen met bevolkingskrimp (-2% minder inwoners in 2030) terwijl regio’s als  
Amsterdam en Amstelland-Meerlanden nog sterk zullen groeien. Zie tabel 2.

  Per saldo wonen er naar verhouding in de regio meer personen met een ‘migra-
tieachtergrond’ (30%) dan landelijk (22%). Dit varieert per subregio van 50%  
(Amsterdam) tot 13% (Kop van Noord-Holland). Zie tabel 4.

  De grootste veranderingen en verschillen zien we ontstaan in de samenstelling 
van de bevolking. In een aantal regio’s neemt het aandeel jongeren af, en in een 
aantal neemt dit juist nog toe (zie tabel 3). In alle regio’s is sprake van een forse 
toename van het aandeel ’75-plussers’, de relatief sterkste toename zien we in 
West-Friesland. 

De kwetsbare ouderen van de toekomst
Wie zijn kwetsbaar? 
Uit onderzoek blijkt dat kwetsbare ouderen vaker hoogbejaard, vaker vrouw, vaker 
alleenstaand zijn en vaker een lagere sociaal economische status hebben.  
(Bron: Ben Sajetcentrum / Vrije Universiteit) Tevens blijkt dat vooral oudere migranten  
van niet-westerse herkomst tot de kwetsbaren in de samenleving behoren.  
(Bron: GGD Amsterdam)

Wie zijn de ouderen van 2030? 
Veel meer ouderen hebben in 2030 een hogere sociaaleconomische status dan de 
ouderen van nu. Wel zullen er ook ongeveer evenveel mensen zijn met een lage  
sociaaleconomische status. (Bron: TNO-2) Het aantal dementerenden zal fors toenemen, 
volgens doorrekening door VBZ van 3.850 in 2016 naar zo’n 6.560 in 2040 in de regio 
Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. (Bron: VBZ) 
 
Er wonen in 2030 meer ouderen met een migratieachtergrond in de regio dan nu. 
Het aantal 65-plussers met een migratieachtergrond zal in Amsterdam bijvoorbeeld 
de komende 20 jaar bijna verdrievoudigen. De gezondheidssituatie van ouderen 

met een niet-Nederlandse herkomst is in het algemeen ongunstiger dan die van 
ouderen van Nederlandse herkomst, en dat geldt in het bijzonder voor Turkse en 
Marokkaanse ouderen. (Bron: Ben Sajetcentrum / Vrije Universiteit) 
 
Onder Marokkaanse, Turkse en Surinaamse ouderen komt multimorbiditeit vaker 
voor: respectievelijk 79%, 81% en 71% ten opzichte van 57% bij Nederlandse oude-
ren. Ook voelen mensen met een niet-westerse achtergrond zich vaker eenzaam, 
sociaal uitgesloten en / of gediscrimineerd. (Bron: GGD Amsterdam) 

Tabel 2. Aantal inwoners per subregio en prognose 

Inwoners 2016 Inwoners 2030 Ontwikkeling 
2016 – 2030 %

Kop van Noord-Holland 163.554 159.800 -2%

West-Friesland 209.052 216.800 4%

Regio Alkmaar 289.585 295.300 2%

Zaanstad 152.466 164.800 8%

Waterland 177.761 181.100 2%

Amsterdam 833.624 961.100 15%

IJmond 147.065 151.000 3%

Zuid-Kennemerland 229.572 248.000 8%

Amstelland-Meerlanden 333.851 374.600 12%

Totaal regio 2.536.530 2.752.500 9%

Nederland* 16.979.120 17.835.800 5%

Bron: Regio’s: Provincie Noord-Holland.  
* Nederland: CBS-4
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Tabel 3. Aantal inwoners per leeftijdscategorie: 2030 versus 2015, ontwikkeling in % 

Jonger dan 25 jaar 25 tot 50 jaar 50 tot 75 jaar 75 jaar e.o.

West-Friesland -6% -7% 2% 107%

Kop van Noord-Holland -12% -13% -4% 84%

Waterland -10% -8% 5% 79%

Regio Alkmaar -6% -7% 1% 76%

Amstelland-Meerlanden 7% 3% 18% 70%

Amsterdam 17% 14% 16% 66%

Zaanstad 2% -1% 15% 64%

Zuid-Kennemerland 3% 4% 8% 50%

IJmond -4% -4% 7% 36%

 

Tabel 4. Aandeel inwoners met een migratieachtergrond per subregio  

% bevolking niet-westerse achtergrond % bevolking migratieachtergrond totaal

Kop van Noord-Holland 5,17% 12,95%

West Friesland 7,11% 14,38%

Regio Alkmaar 8,01% 16,33%

Waterland 9,56% 16,81%

IJmond 9,78% 19,54%

Zuid-Kennemerland 11,69% 23,92%

Amstelland-Meerlanden 15,18% 28,26%

Zaanstad 19,18% 28,70%

Nederland 12% 22%

Totaal regio 19% 30%

Amsterdam 34,20% 50,34%

Bron: Regio’s: Provincie Noord-Holland. 
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Statushouders  
Noord-Holland is een provincie met een hoge taakstelling met betrekking tot de 
huisvesting van vluchtelingen. De taakstelling voor de provincie is het verzorgen van 
huisvesting voor 4.198 mensen in het eerste half jaar van 2017, dat is inclusief een 
in te halen achterstand op vorige perioden. (Bron: Opnieuw Thuis) De Rijksoverheid 
bepaalt elk half jaar het aantal vergunninghouders dat gemeenten moeten huisvesten.  
De grote gemeenten moeten meer asielzoekers plaatsen dan kleine gemeenten. 

ROC’s in de regio verzorgen specifieke programma’s gericht op instroom van status-
houders in een opleiding in Zorg en Welzijn. Ook zorgorganisaties richten zich hier 
en daar op statushouders als onbenut arbeidspotentieel. 

Werkgelegenheid en pendel 
Naar verwachting groeit in de meeste sectoren de werkgelegenheid dit en volgend 
jaar. Alleen in de financiële dienstverlening en het openbaar bestuur krimpt het 
aantal banen in beide jaren. (Bron: UWV-1)

Het soort werkgelegenheid verschilt regionaal, en daarom ook hoe hard een regio 
werd getroffen door de economische crisis. Zo werden Amsterdam en Haarlem-
mermeer relatief beperkt getroffen en de regio Zaanstreek juist hard (vanwege de 
conjunctuurgevoelige detailhandel die sterk vertegenwoordigd is). In Noord-Holland 
Noord is veel seizoenswerk in de agrarische sector. De minste werkloosheid zien 
we in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. De werkgelegenheid in 
Amsterdam en Haarlemmermeer neemt momenteel harder toe dan in de rest van 
Nederland. Daarnaast verschillen regio’s in de mate waarin er ‘gewoond versus 
gewerkt’ wordt. Zo is de binnenkomende pendel richting Amsterdam erg hoog, in 
Zaanstreek – Waterland is de uitgaande pendel juist erg hoog.  
 
Pendel zorg- en welzijnsmedewerkers  
Recente cijfers over de pendel van zorg- en welzijnspersoneel ontbreken, maar uit 
eerder onderzoek blijkt dat de ‘inkomende’ pendel het hoogst is voor Amsterdam 
(meer dan 50%) en het laagst voor Noord-Holland Noord. Andersom reizen vanuit 
Zaanstreek – Waterland (60%) relatief de meeste mensen voor hun baan naar een 

andere regio (m.n. Amsterdam), gevolgd door de regio Kennemerland, Amstelland 
en Meerlanden (47%). Ook is er sprake van pendel vanuit Flevoland naar Amsterdam. 
Het betreft voornamelijk hoger opgeleid personeel dat bereid is voor werk (verder) 
te reizen. Verder moeten professionals in perifere regio’s grotere reisafstanden 
afleggen, waardoor het meer moeite kost om personeel te vinden. Het Noordzee-
kanaal is voor wat betreft de regio IJmond bijvoorbeeld zo’n geografische grens, en 
personeel vinden voor Texel vereist ook speciale aandacht. Een heel andere uitdaging 
hebben de steden, waar de woninglasten al langere tijd stijgen. 

Regionale marketing 
De regio Noord-Holland Noord werkt aan haar aantrekkingskracht. Zo investeren de 
gemeenten in de Kop van Noord-Holland 2,1 miljoen euro om oplossingen te vinden 
voor de te verwachten personeelstekorten. Onder de noemer ‘Holland boven  
Amsterdam’ wordt vanuit verschillende hoeken gewerkt aan meer toerisme, meer 
inwoners en meer werkgelegenheid. In Petten moet een ‘Energy en Health Campus’ 
de broedplaats worden voor innovaties en hoogwaardige werkgelegenheid op  
gebied van zowel energie als gezondheid. (Bron: ECN)

Tabel 5. Arbeidsparticipatie per regio en percentage niet-werkende werkzoekenden

Regio Arbeids- 
participatie

personen  
15-65 jaar %

% Niet  
werkende 

werkzoekenden 
15–75 jaar

Noord-Holland Noord 72,8 8,9 

Zaanstreek – Waterland 72,3 9,4

Amsterdam en Diemen 71,5 10

Kennemerland, Amstelland en Meerlanden 74,8 8,9

Nederland 71,3 11,6

Bron: AZW-2
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Tabel 6. Ontwikkeling aantal banen 2015 – 2017 in %

Regio %

Noord-Holland Noord 0,7

Zaanstreek – Waterland 1,1

Groot-Amsterdam 2 

Zuid-Kennemerland en IJmond 0,4

Nederland 1

Bron: UWV regio in beeld. Groot-Amsterdam is hier incl. Amstelland en Meerlanden 

Werk in de zorg

Tabel 7. Werkgelegenheid per subregio (personen)

Noord-Holland 
Noord

Zaanstreek - 
Waterland

Amsterdam en 
Diemen

Kennemerland, 
Amstelland en 

Meerlanden

Totaal 

UMC’s en ziekenhuizen 6.640 2.630 26.600 8.520 44.390

GGZ 2.640 970 4.340 3.030 10.980

VVT 15.120 7.710 10.100 13.450 46.380

Gehandicaptenzorg 7.400 2.160 1.960 4.560 16.080

Welzijn en MD 1.500 510 7.910 1.640 11.560

Jeugdzorg 880 470 1.700 1.100 4.150

Huisartsenzorg en GZC’s 1.010 440 1.500 1.150 4.100

Overige zorg 2.890 1.550 8.600 3.630 16.670

Kinderopvang 2.370 1.180 4.920 4.050 12.520

Totaal 2015 40.450 17.620 67.630 41.130 166.830

Bron: AZW-2

In Amsterdam is het meeste werk in zieken-
huizen en UMC’s, in de andere regio’s in de 
VVT (net als landelijk). In de ziekenhuizen, 
UMC’s en GGZ werkt naar verhouding meer 
‘hoger opgeleid’ personeel.

Diversiteit 
In de regio wordt zorg en ondersteuning 
geleverd aan een divers samengestelde en 
multiculturele bevolking. Wat betreft in-
woners met een migratieachtergrond zien 
we regionaal grote verschillen (zie tabel 
4). Belangrijke aspecten van het arbeids-
marktbeleid zijn het personeelsbestand als 
afspiegeling van de bevolking en culturele 
sensitiviteit onder medewerkers.
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Opleiden voor Zorg en welzijn

Ontwikkelingen in onderwijs
Landelijke daling deelname voortgezet onderwijs 
In de regio zien we verschillen (zie ook tabel 3). In bijna alle regio’s zullen tot 2030 
minder jongeren aan het voortgezet onderwijs deelnemen, terwijl in regio’s als  
Amsterdam, Amstelveen, Zaanstreek en (Midden- en Zuid) Kennemerland er juist 
wel groei zal zijn. (Bron: PBL) Er is krapte op de arbeidsmarkt van onderwijspersoneel. 

Opwaartse druk in het onderwijs: naar verhouding wordt er meer op hogere 
niveaus deelgenomen. Steeds minder leerlingen gaan naar de beroepsopleidende 
leerwegen van het vmbo, en een toenemend aantal gaat naar het vmbo-t, havo of 
vwo. Ook is de studieloopbaan steeds langer geworden (door het ‘stapelen’ van  
opleidingen). Tegenwoordig is 1 op de 3 hbo-studenten afkomstig uit het mbo,  
15 jaar geleden was dit nog 1 op 5. (Bron: Vereniging Hogescholen) 

Emancipatie studenten niet-westerse achtergrond in hbo  
Het aandeel hbo-studenten met een niet-westerse achtergrond nam flink toe, lande-
lijk van 9% naar 16% . In de grote stad is het aandeel groter. Ongeveer 30% van de 
HvA studenten heeft een niet-westerse achtergrond. (Bron: Vereniging Hogescholen)

Aandeel BBL daalt in zorg en welzijn 
BBL staat voor ‘beroepsbegeleidende leerweg’, en is de variant van onderwijs waarin 
een leerling meteen al in de praktijk ‘werkzaam’ is, en één dag in de week onderwijs 
volgt. De BBL-populatie is wezenlijk anders dan die van de BOL (beroepsopleidende 
leerweg). Zo’n 65% van de BBL’ers is ouder dan 23 jaar. (Bron: Ecbo) Het studiesucces 
is gemiddeld hoger voor de BBL-opleidingen. Verder zijn er relatief minder leerlingen 
met een niet-westerse achtergrond die de BBL-route volgen. Ook in andere sectoren 
daalde het aandeel BBL-leerlingen (vooral door de economische crisis), maar daar is 
inmiddels al wel weer een stijging gaande.  
 

 Aandachtspunt: door daling BBL naar verhouding meer instroom nodig 
De stijging van BOL- ten opzichte van BBL- deelnemers maakt dat we naar verhouding 
meer mensen moeten laten instromen in het onderwijs om voor hetzelfde aantal 
‘instromers’ op de arbeidsmarkt te zorgen. 
 
De uitval op het hbo neemt toe  
Op gebied van studiesucces en vroegtijdig schoolverlaten is de laatste jaren veel 
succes geboekt in het mbo. Het studiesucces in het hbo is wel afgenomen. Momen-
teel haalt gemiddeld 49% van de hbo-studenten het diploma binnen 5 jaar, terwijl 
dit een paar jaar geleden nog een kleine 60% was. (Bron: Hogeschool van Amsterdam) 
Studenten in het hbo met een mbo-vooropleiding vallen vaker uit in het eerste jaar, 
maar halen wel relatief vaker binnen vijf jaar een diploma.  

Studiekeuze
In het vmbo kiezen steeds meer deelnemers voor de sector ‘intersectoraal’ waarin 
breed kennisgemaakt wordt met meerdere sectoren en pas na het vierde jaar  
gekozen wordt voor een richting. Een vmbo-leerling moet (anders) al op veertienjarige 
leeftijd een keus maken voor een sector. Iets meer jongens dan vroeger kiezen voor 
mbo Zorg en Welzijn: maakten zij in 2007 voor 17,6% deel uit van de instroom, in 
2012 was dit 20%. 

Van vmbo naar mbo Zorg en Welzijn 
Van alle vmbo leerlingen die doorstromen naar het mbo kiest 31% voor een opleiding 
in Zorg en Welzijn. Van de leerlingen met een profiel richting Zorg en Welzijn die 
doorstromen naar het mbo kiest 65% voor een mbo-opleiding in de sector. De leer-
lingen die switchen gaan naar economie (26%), techniek (7%) of landbouw (3%). 
(Bron: doorstroomatlas vmbo) 
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Onderzoeken naar studiekeuzegedrag zijn er voornamelijk op basis van zelfrap-
portage. Onderzoekers verwachten dat irrationeel gedrag (intuïtie, ervaringen) een 
grote rol speelt. (Bron: NRO) Dat zou betekenen dat we daar op in moeten spelen 
naast (meer ‘rationele’) informatie over arbeidsmarktkansen.

Wat werkt?
  Vmbo carrousel: intensieve loopbaanbegeleiding waarbij leerlingen organisaties 
bezoeken om een beter beeld te krijgen van de beroepspraktijk zorgt voor een be-
wustere keuze voor een vervolgopleiding en minder switchen in het mbo. (Bron: NRO) 

  Ontwikkelen van identiteit, richtingsgevoel en loopbaancompetenties, 
waarbij persoonlijke begeleiding en aandacht voor de brede ontwikkeling van de 
leerling belangrijk is. (Bron: NRO) 

  Studiekeuzecheck: hogescholen en universiteiten zijn gematigd positief over 
studiekeuzecheck, het instrument waarbij de match tussen student en opleiding 
wordt onderzocht. Er is ook twijfel over het effect ervan. (Bron: SCP-2) 

Studierichting 
Naast behoefte aan invloed op de studiekeuze van potentiële instromers, zouden 
we studenten graag sturen in een richting waar de meeste toekomstige vraag naar 
is. Er liggen kansen in het beïnvloeden van de perceptie van studenten over werken 
in de maatschappelijke zorg. (Bron: Achieve) Wat werkt voor de thuiszorg is het aan-
bieden van een diversiteit aan opleidingsplaatsen en het belichten van sterke kanten 
zoals de afwisseling en uitdaging in het werk en de mate van zelfstandigheid. Verder 
zou er aandacht moeten uitgaan naar de hoogte van het salaris en het vermijden 
van gebroken diensten, wil men hbo-opgeleide verpleegkundigen verleiden om aan 
het werk te gaan als wijkverpleegkundige. (Bron: Nivel) 

Uitval / studiesucces 
  Van de leerlingen die instromen aan een opleiding in Zorg en Welzijn behaalt, 
afhankelijk van de opleiding, tussen de 34 en 91% binnen de nominale duur + 1 
jaar het diploma. 

  Studenten met ouders met een laag opleidingsniveau vallen relatief vaker uit. 
(Bron: Hogeschool van Amsterdam).

De cijfers klinken gauw schrikbarend slecht. Toch is er niet per definitie meer uitval 
aan opleidingen in de sector, in tegendeel. Zo is het studiesucces binnen de hbo-
sector zorg samen met de sector kunst, het hoogst. (Bron: Vereniging Hogescholen) Wel 
is de uitval in het eerste jaar in de sociaal-agogische sector relatief hoog. Ook in het 
mbo is het studiesucces wat betreft de zorg- en welzijnsopleidingen iets hoger in 
vergelijking met andere sectoren. (Bron: mbo raad) Toch is het terugdringen van uitval 
een belangrijk actiepunt richting meer toekomstige instroom op de arbeidsmarkt. 
Zie bijlage 4 voor de cijfers over studierendement van zorg- en welzijnsopleidingen 
in de regio.

Doorstroom 
  Van de hbo-deelnemers in de sector Zorg en Gedrag & Maatschappij, heeft onge-
veer een derde een mbo-diploma. 

  43% van de doorstromers met een mbo-opleiding in Zorg en Welzijn kiest voor 
een hbo-opleiding in de richting Gedrag & Maatschappij en 20% kiest voor een 
opleiding in de zorg. Er kiezen ook nog vrij veel leerlingen voor een vervolgopleiding 
in een andere sector, zoals economie (23%). (Bron: onderwijsdata DUO)

  Jongeren uit lagere opleidingsmilieus en jongeren met een niet-westerse achter-
grond maken vaker gebruik van de mbo-route naar het hbo (SCP-2). 

Wat werkt? 
  Warme overdracht van mbo naar hbo (bijvoorbeeld door de keuzedelen die 
voorbereiden op het hbo, waarin ROC’s en hogescholen voor samenwerken). 

  Ouderejaars als ‘peers’. Toegang tot hulpbronnen in de thuissituatie die onder-
steunen in de schoolloopbaan speelt een rol in het slagen in het onderwijs na 
doorstroom. ‘Peer tuturing’ is het koppelen van een aankomend of eerstejaars-
student aan een ouderejaarsstudent. 

Ontwikkelingen in zorg- en welzijnsonderwijs
Ook Zorg en Welzijn probeert het ‘leven lang leren’ te omarmen. Daarnaast zal het 
onderwijs zich in snelle tijd moeten aanpassen op het veranderende zorglandschap.  
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Zorgpact 
De Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen heeft tussen 2012 en 
april 2017 de minister van VWS en de minister van OCW geadviseerd over de  
gewenste ontwikkeling van beroepen en opleidingen in de zorg. Er werden twee  
adviezen gegeven. Het vervolg heeft de commissie overgedragen aan kwartier- 
makers van het Zorgpact.  
 
Niveau 2: breder (intersectoraal) ingestoken.  
Er was de afgelopen jaren een forse daling van de instroom op niveau 2 (helpende / 
dienstverlener). In 2008 was het aandeel deelnemers voor de richting Zorg en Welzijn 
nog 29%, in 2015 daalde dit naar 23%. De opleiding wordt breder ingestoken, onder 
de noemer ‘dienstverlening’. 
 
Breed uitstroomprofiel opleidingen hbo Social Work 
Momenteel bestaan meerdere hbo-opleidingen binnen het sociaal-agogische  
domein: sociaal werk, SPH, MWD, CMV en Pedagogiek. Er komt één nieuwe bachelor- 
opleiding ‘Social Work, alleen Pedagogiek blijft een aparte bachelor. Een student 
wordt breed opgeleid en kiest in het 3e jaar uit de uitstroomprofielen ‘Jeugd’, ‘Zorg’ 
of ‘Welzijn en Samenleving’. Voor jeugdhulp bestaat de mogelijkheid dat rond 2023 
alleen studenten met het uitstroomprofiel ‘Jeugd’ zich kunnen inschrijven in het  
Kwaliteitsregister Jeugd. Ook de opleiding Pedagogiek mondt uit in dit uitstroomprofiel. 
 
Combinatieopleidingen springen in op de behoefte aan een mix van vaardigheden 
en competenties. Een voorbeeld is de combinatie van verzorgende-IG en Medewerker 
Maatschappelijke Zorg, onder meer ingegeven omdat bijvoorbeeld in de gehandi-
captenzorg de doelgroep ‘vergrijst’ waardoor meer ‘V&V-vaardigheden’ nodig zijn. 
Andersom wordt vaker een ‘brede blik’ op de sociale context gevraagd van verzor-
gend personeel.  
 
Interprofessioneel onderwijs. Zorgprofessionals werken vaker interprofessioneel met 
elkaar samen. Om dit ook al in het onderwijs mee te geven richten opleidingsinstituten 
‘interprofessioneel onderwijs’ in met meerdere disciplines en niveaus in één klas. 

Modulair / hybride opleiden  
Allerhande onderzoeken pleiten ervoor om leren en ontwikkelen meer in en rond 
het werk te organiseren. Praktijkgericht (clinics, skillslabs, intervisie etc.), en bij voor-
keur in korte leerinterventies die herkenbaar zijn vanuit de werkpraktijk. 

Onderwijs ‘in de wijk’  
Opleidingsinstituten creëren samen met zorg- en welzijnsorganisaties ‘Fieldlabs’ of 
‘wijkleercentra’. Zodoende worden leerlingen in de praktijk van de wijk opgeleid. 

De instroom aan het regionale zorg- en welzijnsonderwijs
Initieel, bekostigd onderwijs 
 
Na een afname van het aantal eerstejaars aan opleidingen zorg en welzijn, neemt 
het aantal weer licht toe. De instroomcijfers voor de gehele SIGRA en VBZ regio 
staan in bijlage 5. 
Uit een vergelijking tussen de subregio’s valt op dat:

  in het Noorden van de regio de mbo-instroom in de sector steeg
  in Amsterdam de relatief sterkste afname van mbo is. Ook daar neemt de 
instroom aan de opleiding mbo-verpleegkunde niet toe, terwijl daar in de overige 
regio’s wel sprake van is. 

  In 2016 zien we weer een voorzichtige stijging van de instroom, m.n. aan de 
opleidingen tot helpende / dienstverlening niveau 2 en MMZ / PW op niveau 4. 

  In Leiden steeg in 2016 de instroom aan de hbo-v opleiding al, terwijl daar in  
Amsterdam nog geen sprake van was.  

Stijging aanmeldingen hbo-v en numerus fixus 
Nu de numerus fixus voor komend studiejaar niet meer gehanteerd wordt voor de hbo 
verpleegkunde opleiding, zien we een forse stijging in het aantal aanmeldingen. Gezien 
de stijgende vraag naar verpleegkundigen is dat een wenselijke ontwikkeling. Toch moet 
er ook kwaliteit van onderwijs geleverd worden, en dus goede opleidingsplaatsen 
geregeld worden met voldoende begeleiding. Vanwege de enorme uitdaging op dit vlak 
is de discussie over het eventueel weer instellen van een numerus fixus (of ‘gereguleerde 
instroom’) weer opgelaaid. Momenteel vindt hierover overleg plaats in de regio.  

https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/programmas-en-samenwerkingsverbanden/beroepen-en-opleidingen
https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/programmas-en-samenwerkingsverbanden/beroepen-en-opleidingen
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Regionale afspraken over opleiden 
Binnen SIGRA en VBZ werken we in verschillende projecten aan gezamenlijke  
afspraken over opleiden. Bijvoorbeeld in House of Skills, een project dat zich richt  
op intersectorale instroom in BBL-opleidingen. Of de strategische planning van  
verpleegkundigen (SPInOV) en ziekenhuisopleidingen (ZONN). In Noord-Holland 
Noord en Zaanstreek- Waterland zijn convenanten gesloten tussen organisaties  
om gezamenlijk meer op te leiden. 
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Afkortingen

VVT:  Verpleging, Verzorging en Thuiszorg 
GGZ:  Geestelijke Gezondheidszorg 
UMC’s:  Universitair Medische Centra 
GZC’s:  Gezondheidscentra 
ZKH:  Ziekenhuizen 
 
PW:  Pedagogisch Werk (mbo) 
SPH:  Sociaal Pedagogische Hulpverlening (hbo) 
MWD:  Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (hbo) 
MMZ:  Medewerker Maatschappelijke Zorg (mbo) 
 
ZaWa:  Zaanstreek – Waterland 
NHN:  Noord-Holland Noord 
A’dam:  Amsterdam  
KAM:  Kennemerland, Amstelland en Meerlanden
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Bijlage 1. Uitleg over scenario’s werkgelegenheid

Scenario’s landelijk onderzoeksprogramma Arbeid in Zorg en Welzijn. Zie ook  
technische toelichting. 
 
Zorgbranches 
1.  Veel vraag scenario CPB 

Veel vraag scenario’s: 2016 en 2017 zijn gebaseerd op de bekende realisaties en 
de VWS begroting 2017. Voor 2018 is gekeken naar de middellange termijn  
raming van het Centraal plan bureau (CPB). 

2.  Veel vraag scenario Hoofdlijnenakkoorden  
Het CPB houdt soms ook rekening met een maximale budgetkorting voor de zorg. 
Hier houdt het veel-vraag-scenario Hoofdlijnenakkoord rekening mee (vanaf 2018). 

3.  Het minder-vraag-scenario  
Dit scenario ligt voor iedere zorgbranche 1-procentpunt onder het veel-vraag-
scenario Hoofdlijnenakkoorden.  

WMD en kinderopvang 
Er is een veel-vraag en een minder-vraag scenario opgesteld, beide zijn afgestemd 
met FCB, het arbeidsmarktfonds voor de Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang. Er is 
uitgegaan van de beschikbare middelen bij gemeenten, en dit scenario gaat uit van 
de aanname dat WMD-organisaties kansen in de markt pakken. Er is een inschatting 
gemaakt van meer kinderen op de opvang en de inzet van extra middelen voor kin-
deropvanguren. De werkgelegenheidseffecten zullen met vertraging inzetten.  
 
Uitgangspunten bij doorrekening van de scenario’s:

 Toekomstige samenstelling van personeel verandert tot 2020
 Er wordt rekening gehouden met het sectorrendement
  Er is uitgegaan van onveranderend gedrag van werkgevers en werknemers op de 
arbeidsmarkt gedurende de prognose-periode. Wel wordt uitgegaan dat een  
vacature na een jaar komt te vervallen.  

https://azwinfo.databank.nl/handlers/ballroom.ashx?function=download&id=245&rnd=0.562482928939656
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Bijlage 2. Groeipercentage budgetten per branche

Groeipercentages middenscenario (‘CPB Hoofdlijnenakkoorden’)

2016 2017 2018 2019 2020

UMC’s 0,9 0,0 1,9 1,9 1,9

Algemene en overige ziekenhuizen 0,4 0,2 1,9 1,9 1,9

Geestelijke gezondheidszorg 0,7 0,6 1,6 1,6 1,6

Verpleging & verzorging 1,9 1,3 2,0 2,0 2,0

Thuiszorg (V&V) 6,4 3,9 2,0 2,0 2,0

Thuiszorg (Huish. H) 0,0 0,0 2,4 2,4 2,4

Gehandicaptenzorg 0,4 1,1 1,7 1,7 1,7

Huisartsenzorg en gezondheidscentra 5,9 2,7 1,9 1,9 1,9

Overige zorg 2,3 2,8 1,9 1,9 1,9

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening (WMD) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Jeugdzorg -4,8 -2,4 0 0 0

Kinderopvang 2 4 3 2 1
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Bijlage 3. Gemiddelde deeltijdfactor per branche
2014 2015 2016*

UMC’s 0,84 0,84 0,84

Algemene en overige ziekenhuizen 0,76 0,77 0,78

GGZ 0,82 0,82 0,82

Gehandicaptenzorg 0,72 0,73 0,73

Verpleging en verzorging 0,68 0,69 0,69

Thuiszorg 0,62 0,64 0,64

Huisartsenzorg en gezondheidscentra 0,68 0,68 0,69

Maatschappelijke Dienst- en Hulpverlening 0,80 0,83 0,83

Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang 0,83 0,84 0,85

Algemeen Welzijnswerk 0,72 0,73 0,74

Peuterspeelzalen 0,49 0,51 0,51

Overig welzijn 0,73 0,73 0,74

Jeugdzorg 0,84 0,85 0,85

Kinderopvang 0,66 0,66 0,66

Overige zorg 0,73 0,73 0,74

Zorg en Welzijn totaal 0,72 0,73 0,73

Landelijke cijfers. Bron: AZW-1. 

*2016 zijn voorlopige cijfers werknemers in loondienst 
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Bijlage 4. Studierendement per subregio

Hoeveel van de instromende deelnemers haalt binnen de nominale periode (+1 jaar) het diploma?

NHN ZaWa Amsterdam KAM NL

BOL BBL BOL BBL BOL BBL BOL BBL BOL BBL

Helpende 0,58 0,83 0,69 0,79 0,67 0,81 0,69 0,83 0,66 0,83

Verzorgende 0,34 0,59 0,42 0,53 0,35 0,48 0,37 0,49 0,52 0,58

Mbo-verpleegkundige 0,58 0,72 0,52 0,67 0,46 0,49 0,47 0,66 0,51 0,63

Doktersassistent 0,67 . 0,64 , 0,74 0,71 0,77 0,91 0,73 0,81

Bron: AZW-3, bewerking SIGRA / VBZ (gemiddelde meest actuele cohorten) 

NHN ZaWa Amsterdam KAM NL

Sociaal-agogisch niveau 3 (mbo) 0,59 0,61 0,50 0,63 0,56

Sociaal-agogisch niveau 4 (mbo) 0,63 0,65 0,54 0,65 0,54

Sociaal-aogisch niveau 6 (hbo) 0,53 0,53 0,41 0,52 0,48

Hbo-verpleegkunde 0,57 0,50 0,48 0,55 0,55

Gegevens uitgesplits naar leerweg (BBL of BOL) zijn te vinden op www.azwinfo.nl
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Bijlage 5. Instroom (eerstejaars) gehele SIGRA en VBZ regio

Mbo niveau 3 en 4 Zorg en Welzijn

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Verzorgende IG (3) 1191 1480 1548 1071 1206 1220

MMZ en PW (3) 1828 1390 1220 1091 1056 888

MMZ, PW en Welzijn (4) 1795 1785 1752 1600 1910 1989

Mbo-verpleegkundige (4) 894 832 894 954 943 1049

Totaal 5708 5487 5414 4716 5115 5146

Overig mbo Zorg en Welzijn

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Zorghulp (1) 136 95 66 58 38 0

Helpende (2)* 1521 1397 1321 1089 1322 1587

Doktersassistent (4) 417 386 354 271 204 225

Apothekersassistent (4) 148 142 122 83 112 95

Hbo Zorg en Welzijn

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Verpleegkunde hbo (6) 611 648 855 632 665 728

Bachelor SJD (6) 384 342 382 407 329 518

SPH (6) 582 604 661 585 456 455

CMV (6) 109 96 81 66 70 80

MWD (6) 617 447 617 559 452 392

Toegepaste psychologie (6) 521 479 480 468 451 479

Totaal hbo 2824 2616 3076 2717 2424 2652

Er zijn verschillen in instroom naar subregio, lees hier meer 
over in de betreffende Fact & Figures per regio (SIGRA / VBZ). 

Bron: DUO, open onderwijsdata, bewerking SIGRA / VBZ op defusie 

ROC’s en vestigingen Inholland buiten de regio. Gegevens betreft het 

aantal geregistreerde eerstejaars in oktober aan de volgende opleidings-

instituten: ROC Kop van Noord-Holland, ROC Regio College, ROC Horizon 

College, ROC van Amsterdam, ROC TOP, ROC Nova College, Hogeschool 

van Amsterdam, Hogeschool Inholland en Hogeschool Leiden.

http://www.sigra.nl/arbeidsmarktinformatie
http://www.samenvoorbeterezorg.nl/arbeidsmarktinformatie
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Bijlage 6. Gemeenten: wijkteams en loketten Wmo en Jeugd 

Quick scan SIGRA / VBZ augustus 2017

Toegang Wmo Toegang Jeugd*

Amsterdam

Amsterdam 22 Wijkteams** in Allianties 23 Ouder en Kind Teams

Diemen 1 Wijkteam (‘Brede Hoed Team’)

Zaanstreek – Waterland

Beemster Eén centraal loket (‘Loket wmo’)

Edam-Volendam Eén centraal loket (‘Breed sociaal loket’)

Landsmeer Eén extern centraal punt (‘Middelpunt’)

Oostzaan 1 Wijkteam 1 gezamenlijk Jeugdteam

Wormerland 1 Wijkteam

Purmerend 4 Wijkteams 1 Jeugdteam, 1 Loket Jeugd

Waterland Centraal loket 1 Jeugdteam

Zaanstad 11 Wijkteams 6 Jeugdteams, 5 ‘Centrum Jong’ centra

Noord-Holland Noord

Alkmaar Wmo consulent Jeugdconsulent

Bergen 1 Wijkteam

Den Helder Via gemeente Via gemeente

Drechterland 1 Wijkteam (‘Team inzet’)

Enkhuizen WMO consulenten Jeugd consulenten

Heerhugowaard Centraal loket

Heiloo 1 Wijkteam

Hollands Kroon 4 Wijkteams (van Incluzio)

Hoorn 7 Wijkteams (‘1 Hoorn’)

*    Naast het wel of niet hebben van een 

Jeugdteam is iedere gemeente verplicht 

een Centrum voor Jeugd en Gezin te  

hebben. Gemeenten kunnen er voor 

kiezen om naast dit CJG ook nog andere 

vormen van jeugdzorg aan te bieden. 

**  Iedere gemeente heeft een eigen be-

naming voor een wijkteam, daarom is er 

gekozen voor een eenduidige benaming 

die het meest is voorgekomen.
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Toegang Wmo Toegang Jeugd*

Koggenland 1 Wijkteam (‘Zorgteam’)

Langedijk Wmo consulent 1 Jeugdteam

Medemblik 3 Wijkteams (Oost, West en Midden)

Opmeer 1 Wijkteam

Schagen 4 Wijkteams

Stede Broec Via ‘Stichting Welzijn Stede Broec’

Texel 1 Wijkteam

Kennemerland, Amstelland en Meerlanden

Aalsmeer 1 Wijkteam (samenwerking met Amstelveen)

Amstelveen 1 Wijkteam (samenwerking met Aalsmeer)

Beverwijk 2 Wijkteams

Bloemendaal 3 loketten op 3 plaatsen Via het CJG van Bloemendaal

Castricum 1 Wijkteam

Haarlem 9 Wijkteams Via het CJG van Haarlem

Haarlemmermeer Via website gemeente Via het CJG van Haarlemmermeer

Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2 loketten op 2 plaatsen Via het CJG van Haarlemmerliede

Heemskerk 3 Wijkteams

Heemstede Centraal loket Via het CJG van Heemstede

Uitgeest 1 Wijkteam

Uithoorn Centraal loket

Ouder-Amstel Centraal loket (‘Zorgadviespunt’)

Velsen 4 Wijkteams

Zandvoort 1 Wijkteam Via het CJG van Haarlem

 

*    Naast het wel of niet hebben van een 

Jeugdteam is iedere gemeente verplicht 

een Centrum voor Jeugd en Gezin te  

hebben. Gemeenten kunnen er voor 

kiezen om naast dit CJG ook nog andere 

vormen van jeugdzorg aan te bieden. 
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