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“Productivity is being able  
to do things that you were never  

able to do before.” 
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Samen het gebaande pad af

Zorg- en welzijnsorganisaties staan voor een dubbele opgave: enerzijds het leveren 
van goede zorg en ondersteuning vandaag, anderzijds het anticiperen op de toekomst. 
Waar nu nog 1 op 7 Nederlanders in de zorgsector werkzaam is, zou dat in 2040 
naar 1 op 4 moeten toenemen vanwege de stijgende zorgvraag. En VWS voorziet 
een landelijk tekort van 100.000 medewerkers in 2022. De sector moet verbouwen 
terwijl de winkel openblijft. Nu al zijn er pijnlijke tekorten in alle werkvelden in zorg 
en welzijn. In het voorjaar stonden er naar schatting 2 duizend vacatures open in de 
regio van SIGRA en VBZ. Regionale doorberekening voor 2021 voorspelt een tekort 
tussen de 8 en 16 duizend medewerkers. 

Laten we deze arbeidsmarktprognoses niet als uitgangspunt nemen maar als  
motivatie voor verandering. Juist nú moet er vernieuwd worden, want vandaag  
hebben we er meer ruimte voor dan morgen. Innovatie gaat niet alleen over de in 
het oog springende voorbeelden als robots en big data. Het gaat ook over lef: het 
over schotten heen organiseren en je hard maken voor de bedoeling in de zorg.  
We moeten stap voor stap zorg (en werken in de zorg) anders organiseren. Roeien 
tegen de stroom in en doorgaan. 

 

Het is tijd voor strategische personeelsplanning  
waarin de inzet van robots serieus wordt overwogen  
om het arbeidsmarkttekort tegen te gaan (FWG). 

 
Om hierin te slagen hebben we ruimte nodig, want een planning maken van ver-
nieuwing is lastig en niet alles wat we gaan proberen zal werken. Veel mooie voor-
beelden kwamen voort uit initiatieven van een kleine groep gemotiveerde mensen 
die de vrijheid kregen om nieuwe concepten te ontwikkelen. Om dit soort vertrouwen 
te krijgen van financiers en stakeholders is vaker een (gezamenlijke) visie nodig op 

welke onderwerpen verandering vereisen. Ook de focus op de huidige urgente pro-
blemen moeten we soms los durven laten, zodat vooral de toekomst centraal komt 
te staan in arbeidsmarktdiscussies. Organisaties moeten nog meer dan nu lef tonen 
voor goed gezamenlijk arbeidsmarktbeleid, dat niet altijd direct hoeft te lonen voor 
de eigen organisatie. We hebben er vol vertrouwen in dat het slechts een kwestie 
van tijd en goede voorbeelden is voordat dit de normaalste zaak van de wereld is!

Voor de tweede keer brengen VBZ en SIGRA samen het jaarlijkse arbeidsmarkt-
rapport uit. Vorig jaar signaleerden we al dat we niet alleen ‘meer en beter’  
moeten doen, maar vooral ook ‘anders’. In dit rapport kijken we naar voorbeelden 
en richtingen van ‘anders’. Doel van het jaarlijkse arbeidsmarktrapport is een 
gezamenlijk beeld geven van kansen en risico’s op de regionale arbeidsmarkt. 
Het dient ter input van de projecten en netwerken van SIGRA en VBZ. We  
zoomen in op ontwikkelingen en specifieke aandachtspunten voor subregio’s. 
Naast het arbeidsmarktrapport verschijnt per subregio een factsheet met daar-
in de regionale kenmerken samengevat: de Facts en Figures. Lees deze op de 
websites van SIGRA en VBZ of vraag een papieren versie aan:

www.sigra.nl/arbeidsmarktinformatie
www.samenvoorbeterezorg.nl/arbeidsmarktinformatie

http://www.sigra.nl/arbeidsmarktinformatie
http://www.samenvoorbeterezorg.nl/arbeidsmarktinformatie
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Ontwikkelingen arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt heeft er nog niet zo goed uitgezien sinds 2008 en er zijn historisch 
gezien nog nooit zoveel mensen aan het werk geweest in Nederland. In tien jaar zijn 
er meer dan een half miljoen mensen in de leeftijdscategorie 65 tot 75 jaar bijgekomen. 
De arbeidsdeelname van deze groep is veel lager dan gemiddeld. 

De spanningsindicator (verhouding vacatures en werklozen) verschilt per regio. 
In Amsterdam is de arbeidsmarkt volgens deze indicator zeer krap, in de overige 
regio’s in Noord-Holland is deze gemiddeld. Een sector waar voortdurende banen-
krimp plaatsvindt is de financiële dienstverlening. Door verdere digitalisering van 
dienstverlening en afname van het aantal kantoren verdwijnt daar vooral werk in 
financieel-administratieve en secretariële beroepen. Er zijn ook vacatures, maar dan 
vooral voor hoger opgeleid personeel (UWV). 

Het tempo waarin banen verdwijnen en ontstaan neemt toe. Mensen veranderen 
steeds vaker van baan en ook van sector. Er wordt gepleit voor een nationaal skills-
akkoord: een leercultuur waarin het vanzelfsprekend is dat iedereen zich ontwikkelt 
(SER). Ook regionaal ontstaan regionale skillsakkoorden, zoals in de Metropoolregio 
Amsterdam. 

Ontwikkelingen zorg 

Populatie
• De levensverwachting neemt toe van 81,5 jaar in 2015 naar bijna 86 jaar in 2040.
•  Het aantal kwetsbare ouderen neemt toe (zij hebben chronische aandoeningen 

en andere medische en sociale problemen).
•  De doodsoorzaak dementie neemt sterk toe.
• Er zullen veel meer mensen met een chronische aandoening zijn. 
•  We overleven vaker hart- en vaatziekten en kanker. Steeds meer mensen hebben 

te maken met de langetermijngevolgen hiervan.
•  Nu al woont bijna 40 % van de Nederlanders alleen, dit zal in de toekomst nog 

meer toenemen. 
•  De druk in de samenleving neemt toe door verstedelijking, de 24-uurseconomie, 

flexibilisering van de arbeidsmarkt en combinatiedruk door mantelzorg.

De zorguitgaven stijgen tot 174 miljard euro in 2040, 
een verdubbeling t.o.v. 2015. Een derde komt door  
vergrijzing en bevolkingsgroei, twee derde door andere 
factoren als technologie (VTV).

Ontwikkelingen
•  Positieve gezondheid is een andere benadering van gezondheid. Gezondheid is 

niet meer de af- of aanwezigheid van ziekte, maar een vermogen om met fysieke, 
emotionele en sociale uitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te 
voeren.

•  Meten van waarde: een beweging naar ‘Integrale en waardegedreven zorg’ waarin 
de inwoner en zijn of haar context en (hulp)vragen bepalen hoe de zorg georgani-
seerd is. Er wordt gestuurd op gecreëerde waarde van zorg of ondersteuning, en 
deze wordt gerelateerd aan kosten.  
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Het meten zal tekens op een ander niveau zijn, bijvoorbeeld die van een vraagstuk 
of bepaalde populatie. Echt goed bewijs ontbreekt nog vaak. Ondanks verschillen 
tussen zorgorganisaties worden in toenemende mate resultaten gemeten en verge-
leken. Er wordt gekeken naar een bezettingsnorm voor verpleeghuizen, terwijl 
goed wetenschappelijke houvast daarvoor ontbreekt. 

•  De juiste zorg op de juiste plek: verschuiving van 2e naar 1e en 0e lijnszorg. 
Samenwerking tussen professionals op basis van vertrouwen en een domein-
overstijgende visie op gezondheid. Een burger die in staat is om een grotere rol 
in de eigen gezondheid te nemen. Verduurzamen van zorg door inzet op ICT en 
technologie, zodat we de zorgvraag ‘aankunnen’ in een vergrijzende samenleving 
(KPMG, 2018). 

Onzekerheid: inrichting zorgstelsel
Er is een spanningsveld tussen de houdbaarheid van en solidariteit in de zorg. Als 
de zorgkosten in het huidige tempo blijven stijgen moeten burgers waarschijnlijk 
meer zorgkosten uit eigen portemonnee gaan betalen. Minister Hugo de Jonge 
heeft onlangs de SER en de WRR gevraagd om de grenzen van toekomstige 
zorguitvragen in kaart te brengen en met beleidsopties te komen. 

 
•  Zorg is niet langer het domein van de zorgprofessional, maar van ons allemaal. 

Zorg vervaagt. 
•  Netwerkzorg: mensen met complexe problemen die zorg en ondersteuning krij-

gen, hebben verschillende zorg- en hulpverleners om hen heen. Samen vormen 
zij een zorgnetwerk. De macht is verdeeld tussen verschillende organisaties die 
betrokken zijn. Een netwerk past zich gemakkelijk aan veranderingen aan en  
aansturing vindt vaak plaats op een wederzijds geaccepteerde vorm van regie. 

•  Er zijn steeds meer regionale initiatieven op gebied van ‘populatiemanagement’. 
Preventie, zorg, welzijn, verzekeraars, gemeenten en inwoners zetten zich in voor 
verbeteren van gezondheid van de populatie, kwaliteit van zorg en beheersen 
van kosten. Inkopers vragen om een gezamenlijk beeld van de sociale en gezond-
heidssituatie en opgave in een regio, gemeente of wijk. 

•  De leefomgeving kan gezond gedrag, ontspanning en sociale interactie bevorderen. 
De Omgevingswet die vanaf 2021 ingaat biedt kansen voor integraal lokaal beleid 
met aandacht voor gezondheid (Platform31).

•  Data-gedreven technologie levert gegevens over gezondheid en leefomgeving 
waarvan samenhang geanalyseerd kan worden. Uitdaging is ‘Big Noise’: het schei-
den van bruikbare signalen van het ‘lawaai’. Het is een risico dat er allerlei statisti-
sche verbanden in data gevonden worden zonder dat daar een goede  
theoretische onderbouwing voor is (VTV). 

•  Personalised health: we weten meer over de relatie tussen kenmerken van  
mensen en de mate waarin een behandeling effectief is. Ook is er meer toepassing 
van ‘individual profiling’: het aanpassen van de behandeling op een genetisch en 
sociaal profiel (FWG). 
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Werkvelden

Ziekenhuizen en UMC’s
•  Verschuiving van zorg naar eerste lijn. Financieel staan de ziekenhuizen zoals 

afgesproken in het hoofdlijnenakkoord ‘op nulgroei’. 
•  Er zijn financiële middelen beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan krimp, 

ofwel de ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’. 
•  Mede door technologische vooruitgang verschuift (ook complexere) ziekenhuis-

zorg naar de thuissituatie. Een mooi voorbeeld van verschuiving is het aanbieden 
van chemotherapie bij patiënten thuis. 

•  Ook diagnostiek en verwijzing voor de juiste behandeling zullen vaker vanuit 
thuis plaatsvinden. Of er zullen praktijken ontstaan waar huisartsen en specialisten 
samenwerken aan eerste diagnostiek, ambulante begeleiding en chronische zorg 
(Royal Haskoning). 

•  Volgens Ernst & Young zullen samenwerking, consolidaties en faillissementen  
ertoe gaan leiden dat het aantal ziekenhuizen in de nabije toekomst halveert 
(Ernst & Young-2).

•  Expertise wordt gebundeld. Er ontstaan netwerken van ziekenhuizen die samen 
regionaal zorg bieden. Voorbeelden zijn er voor specifieke kankerzorg, zeldzame 
spierziekten en kindergeneeskunde. 

•  Er komen steeds meer allianties tussen ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties.  
Er ontstaan ‘tussenziekenhuisjes’, een soort short stay afdelingen: het dure zieken- 
huisbed ingewisseld voor een minder duur bed op een herstelafdeling (FWG). 

•  Uit onderzoek blijken veel levens bespaard te kunnen worden als de overdracht 
van ouderen na een ziekenhuisopname beter is. Er is hier veel aandacht voor, zo 
bezoeken wijkverpleegkundigen ouderen in het ziekenhuis of brengen transfer-
verpleegkundigen eventuele nazorg in kaart. 

•  Experts verwachten voor de toekomst een regisserende, coördinerende rol voor 
ziekenhuizen. Het ziekenhuis beheert dan een budget voor medisch specialistische 
thuiszorg en zet deze in waar nodig. Professionals gaan met de patiënt van ziekenhuis 

mee naar huis, of er is coördinatie van specialistische thuiszorg in samenwerking 
met de netwerkpartner (Royal Haskoning).

•  Technisch geneeskundigen worden steeds belangrijker in ziekenhuizen en  
revalidatieklinieken. Er is een nieuwe opleiding ‘Technische Geneeskunde’ waarin 
geneeskunde en techniek met elkaar worden verbonden. Eind 2017 namen de 
eerste bachelorstudenten hun diploma in ontvangst. 

•  In de nieuwe cao ziekenhuizen zijn afspraken vastgelegd voor generatiebeleid. 
Oudere werknemers (57+) kunnen langer gezond en prettig doorwerken en meer 
jongeren (tot 35 jaar) kunnen een vaste baan krijgen. 

•  Grote universitaire kenniscentra zullen blijven bestaan en vervullen een actieve 
rol bij ketenintegratie en optimalisatie van behandeling bij multimorbiditeit. 

•  Zorgprofessionals zullen moeten leren werken met technologie of het omgaan 
met gegevens uit zelfmeetapparatuur. 

Huidige knelpunten
•  Hoewel de ziekenhuizen de afgelopen twee jaren de helft meer personen opleidden 

tot gespecialiseerd verpleegkundige, anesthesiemedewerker of operatieassistent 
dan daarvoor, is er een groot tekort aan deze functies. Volgens de meest actuele 
raming door het Capaciteitsorgaan moet er de komende jaren alsnog een flinke 
verhoging van het aantal personen in opleiding gerealiseerd worden. 

•  Drukte op de spoedeisende hulp (SEH). De complexiteit aan zorgvragen neemt 
toe, zo zijn er meer verwezen patiënten en per ambulance vervoerde patiënten, 
mogelijk doordat patiënten steeds meer thuis verzorgd worden. Daarnaast loopt 
uitstroom vast op beperkte opnamecapaciteit in het ziekenhuis of in eerstelijns-
verblijf. 

•  Tekorten op de arbeidsmarkt maken de uitvoering van het generatiepact lastig 
omdat jonge mensen niet makkelijk te vinden zijn.
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Good Practice: wijkkliniek voor ouderen die acuut opgenomen moeten worden.  
Oudere patiënten die zich melden op de SEH van het AMC kunnen worden opge-
nomen in de Wijkkliniek in Amsterdam-Zuidoost, een initiatief van AMC, Cordaan 
en Zilveren Kruis. De 12 bedden zijn bedoeld voor ouderen uit de Bijlmer en  
omgeving die acute medisch-specialistische zorg nodig hebben maar voor wie  
een operatie of intensive care niet noodzakelijk is. Het traditionele ziekenhuis is  
erg gericht op symptoombestrijding. Beter kijken naar geriatrische problematiek  
(vallen, geheugen, overbelasting mantelzorgers) kan bezoek aan SEH en her- 
opnamen voorkomen (de Volkskrant). 

Verpleging, verzorging en thuiszorg
Populatie 
Het aantal 80-plussers gaat in sommige subregio’s bijna verdubbelen richting 2030 
(zie pag. 26). Ouderen wonen langer thuis, maar willen ook vaak samenwonen met 
leeftijdgenoten in woongroepen of particuliere verzorgingshuizen. Zo houden ze 
hun zelfstandigheid en privacy maar hebben ze wel onderlinge betrokkenheid en 
enige zorg voor elkaar (LVGO). De verblijfsduur in verpleeghuizen verkort, cliënten 
hebben een zwaardere zorgvraag bij binnenkomst. 
•  Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: landelijk 435 miljoen euro beschikbaar in 2018, 

de komende jaren oplopend tot 2,1 miljard euro. 
•  De sociale context is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van leven van de 

bewoner. Doordat deze benadering verandert wordt het belangrijker dat zorg-
professionals goed kunnen samenwerken met de naasten van de bewoner. Een 
vaardigheid is bijvoorbeeld het meervoudig kijken: ‘ga eens staan in de schoenen 
van een ander’ (RAK,2018).

•  De functie helpende wordt weer meer ingezet, ook wordt er weer meer dan  
afgelopen jaren opgeleid op niveau 2 door organisaties in de VVT. 

•  De overgang van zelfstandig wonen naar verpleeghuis wordt vaak als ingrijpend 
ervaren, zowel voor de bewoner als voor naasten. Er is meer aandacht nodig 
voor een warme overdracht van thuis of ziekenhuis naar verpleeghuis. De ver-
pleeghuiszorg is van oudsher teveel gericht op de dagelijkse zorg voor de cliënt. 

Er is meer aandacht en tijd nodig voor zingeving al dan niet in relatie tot het toe-
komstperspectief van de cliënt, neem het levenseinde of de fysieke gezondheid 
(RAK,2018). 

•  Zorgmedewerkers moeten leren werken met techniek als uitluistersystemen, 
sensoren en communicatie op afstand. 

•  Er vindt steeds meer medisch specialistische zorg plaats in te thuissetting  
(‘ziekenhuisverplaatste zorg’). Er zijn meer kinderverpleegkundigen nodig in de 
extramurale setting.

•  Toename aan samenwerkingsverbanden (gemeenten, andere zorgaanbieders in 
de wijk of gemeente) vergt versterking van competenties op gebied van samen-
werken met professionals. 

•  In toenemende mate wordt naast intensieve zorg in eigen huis, ingezet op  
preventie en behoud van gezondheid en zelfredzaamheid en de verbinding  
met andere vormen van hulp (dagbesteding, schuldhulpverlening of jeugdhulp). 
Vanuit een brede blik op gezondheid en via preventie en zorg een bijdrage leveren 
aan de kwaliteit van leven. Die kwaliteit gaat ook over doelmatigheid en met  
elkaar leren en verbeteren. 

•  De bedoeling is dat er in 2020 een nieuw bekostigingssysteem komt. Op dit  
moment analyseert de NZa of bepaalde kenmerken voorspellen hoeveel zorg 
er nodig is. Tot die tijd wordt geëxperimenteerd met een geïntegreerd uurtarief 
voor verzorging en verpleging. 

Voorbeelden van inzet middelen kwaliteitskader
•  Extra medewerkers, bijvoorbeeld voor meer tijd en aandacht of voor assistentie 

tijdens piektijden
•  Extra stagebegeleiders
•  ICT, domotica
•  Trainingen, bijvoorbeeld in methodisch werken
•  Opzet kwaliteitscirkels met andere organisaties
•  Extra tijd voor goede overdracht 
•  Meer tijd voor vakinhoudelijk overleg
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Knelpunten
•  De beschikbaarheid van geschikte woningen voor ouderen is een uitdaging.
•  Toename onbegrepen gedrag en psychiatrische problematiek: meer kennis over 

GGZ nodig 
•  Eenzame ouderen. Nu al voelt een kwart van de 55-plussers zich eenzaam. Een-

zaamheid neemt toe met de leeftijd (ouderenfonds). Eenzame ouderen blijken 14 
procent meer kans te hebben op een vroege dood dan de gemiddelde persoon. 

•  Imago / studiekeuze: nog te weinig mensen kiezen voor een stage of baan in de 
thuiszorg of verpleeghuiszorg. 

•  Vergrijzing personeelsbestand: van alle werkvelden werken er in de VVT het 
grootste aantal 55-plussers. 

•  Er is sprake van een toename van niet-gecontracteerde wijkzorg en het aan-
tal wijkverpleegkundigen werkzaam als zelfstandige. Verzekeraars maken zich 
zorgen over een niet te remmen groei van vrijgevestigden, met wie moeilijker 
afspraken te maken valt. Thuiszorgaanbieders maken verlies op het tarief voor 
persoonlijke verzorging. In het bestuurlijk akkoord wijkverpleging 2018 is gesteld 
dat het stelsel hierdoor onder druk staat. Betrokken partijen zetten in op het aan-
trekkelijker maken van gecontracteerde zorg (FWG). 

Dementievriendelijke samenleving 
In Amsterdam-Noord wonen relatief veel mensen ouder dan 70 jaar. Het merendeel 
van de ouderen woonachtig rond het Buikslotermeerplein doet boodschappen in het 
winkelcentrum Boven ’t IJ. Daar is in juli 2018 een zichtbare looproute (boodschap-
penroute) op de stoeptegels gemaakt tussen Odensehuis Het Schouw en het winkel-
centrum. Winkeliers ontvingen een training om vertrouwd te raken met dementie. 

Gehandicaptenzorg
Populatie
Meer kinderen met een aangeboren afwijking hebben kans om te overleven en de 
populatie wordt ouder. Hierdoor is niet alleen sprake van toename van het aantal 
cliënten maar ook is er een toename van de zorgvraag. Steeds meer cliënten heb-

ben een combinatie van verschillende problemen, zoals een verstandelijke beper-
king, autisme en gedragsproblemen. 

Ontwikkelingen
•  De toegang tot intramurale verblijfssetting is versmald. Groepen (bijvoorbeeld 

ouders) nemen steeds vaker zelf het initiatief tot het ontwikkelen van klein- 
schalige woonzorgcombinaties. 

•  Cliënten doen bij voorkeur steeds meer ‘gewoon mee’ aan de samenleving.  
Verbreding werkveld: organisaties creëren een breder aanbod van diensten voor 
hun cliënten, op gebied van wonen, werken, zorg, vrije tijd, dagbesteding, school 
en opvoeding. Er wordt meer gezocht naar maatwerkoplossingen in wonen en 
werken. Organisaties werken vaker samen met andere organisaties in de regio en 
er wordt meer met het informele netwerk gewerkt. 

•  Door de vergrijzende populatie is er meer behoefte aan somatische verpleegkundige 
expertise in teams. 

•  Telemonitoring (uitluistersystemen) en domotica maken het mogelijk cliënten op 
afstand te monitoren en begeleiden. 

•  Op gebied van zelfredzaamheid worden tools ontwikkeld, zoals apps en games om 
de zelfredzaamheid van mensen met een licht verstandelijke beperking te vergroten. 

•  Meer organisaties werken zelfsturend: managementlagen verdwijnen en verantwoor-
delijkheden worden lager belegd. Dit vereist competenties als samenwerken en resul-
taatverantwoordelijkheid (FWG). Andere competenties die belangrijker worden: zoeken 
naar maatwerkoplossingen, samenwerken, bespreken van de leefstijl met cliënten.

Knelpunten
•  Moeilijk personeel te vinden, vooral bij zeer zorgintensieve cliënten zoals ernstig 

meervoudig beperkte kinderen met complexe medische problemen of verstandelijk 
gehandicapten met agressief gedrag. 

•  Imago: net als de ouderenzorg heeft de gehandicaptenzorg te maken met nega-
tieve gedachten van studenten: te weinig uitdaging en te hoge werkdruk (FWG). 
Er bestaan vooroordelen als ‘veel sprake van agressie’, ‘cliënten kunnen niets’ of 
‘je staat er als begeleider alleen voor’. De VGN start een Facebookcampagne  
gericht op zij-instromers: ‘Wát een vak’. 
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•  Veel zorgverleners zijn mantelzorgers, volgens FWG inmiddels de helft. Organisaties 
hebben mantelzorgbeleid nodig. 

•  Er is soms onvoldoende geld beschikbaar om vervoerskosten te dekken voor  
reizen naar dagbesteding of passend werk. Met name in buitengebieden vormt 
dit een probleem. 

•  Voor Social Work betalen deelnemers die een tweede opleiding willen doen het 
duurdere instellingscollegegeld, terwijl studenten aan (tweede) opleidingen in de 
zorg als tekortsector het wettelijke collegegeld hoeven te betalen. VGN pleit ervoor 
dat deze uitzonderingsregeling van OCW wordt verbreed naar Social Work (VGN). 

Good practice: inclusief werkgeverschap 
Veel taken in de zorg kunnen goed uitgevoerd worden door mensen met een 
beperking. De Academie voor Zelfstandigheid, Calibris Advies en VGN hebben 
het branchediploma Woonhulp ontwikkeld. Cordaan en ’s Heerenloo doen hier al 
ervaringen mee op. In 2015 vormde Cordaan de arbeidsmatige dagbesteding om 
tot een Leerwerkbedrijf waarin deelnemers kunnen kiezen voor een richting in 
horeca, facilitair, groen en Zorg en Welzijn. 

GGZ
Populatie 
Het aantal mensen met angsten en stemmingsstoornissen neemt licht toe (VTV). 
Door vergrijzing neemt het aantal ouderen met complexe problematiek en demen-
tie toe. De zorgvraag neemt daardoor ook in de GGZ toe. Ook de toename van het 
aantal mensen met een migratieachtergrond heeft impact op het voorkomen van 
psychische aandoeningen: ‘niet thuis voelen’, eenzaamheid en stressvolle immigratie 
kunnen tot klachten leiden (VTV). Er is een toename van de zorgvraag in de GGZ bij 
jongeren. Men verwacht een toename van het aantal jongeren met angst- en stem-
mingsstoornissen en burn-out klachten. Beleid is gericht op zoveel mogelijk zorg 
leveren in eerste lijn en basiszorg. De ‘overgebleven’ patiëntenpopulatie in de  
specialistische GGZ heeft zwaardere problematiek. 

Ontwikkelingen
•  De ambulantisering zet door. De afgelopen jaren nam het aantal bedden met 

20 procent af. De verwachting is dat organisaties de komende paar jaar de bed-
dencapaciteit blijven afbouwen. In totaal gaat het dan t.o.v. 2008 om een derde 
minder bedden (GGZ Nederland).

•  De opbouw van ambulante basiszorg en ambulante specialistische zorg komt 
maar moeilijk op gang (Trimbos Instituut). Landelijk zijn er zo’n 400 FACT-teams 
(ambulante teams voor mensen met ernstig psychische aandoeningen), er zijn 
tenminste 600 nodig (Trimbos Instituut-2). 

•  Belangrijke opgave de komende jaren is de verbinding van GGZ en wijkvoorzie-
ningen. Er is meer behoefte aan GGZ-expertise in de wijk. Wijkteams komen  
(vaak als enige) bij mensen thuis achter de voordeur. 

•  GGZ-organisaties in de eerste lijn zullen zich meer gaan richten op patiënten die 
te licht voor klinische opname maar te zwaar voor de POH-GGZ van de huisarts 
zijn (FWG). 

•  Organisaties werken meer herstelgericht: iemand kan zelf, in eigen tempo, aan 
herstel werken. 

•  Binnen en buiten zorgteams tot de raden van bestuur aan toe is er een toenemende 
vraag naar ervaringsdeskundigheid. 

•  Door de verzwaring van somatische zorg vindt verschuiving plaats van agogisch 
opgeleiden naar meer verpleegkundig personeel. 

•  Verschuiving van mbo- naar hbo-opgeleide zorgprofessionals. 
• Taakherschikking van psychiater naar verpleegkundig specialist. 

Knelpunten
•  Tekort aan psychiaters, GZ-psychologen, klinisch psychologen en verpleegkundigen. 
•  Organisaties hebben te maken met soms tientallen afzonderlijke financiers. Daar-

naast staan de resultaten van organisaties onder druk door lagere tarieven en 
productievolumes bij stijgende personeelskosten (Ernst & Young). 

•  Professionals in de GGZ lijken vaker voor werk als zelfstandige te kiezen (Trimbos 
Instituut-3).

•  Momenteel is sprake van te lange wachttijden. Er is een toename van het aantal 
verwarde personen op straat, van crisismeldingen en dwangopnames (FWG). 
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•  De huidige bekostiging is nog ingericht op bestaande beroepen. Ervaringsdeskun-
digen mogen (nog) niet tijdschrijven. Ook in het sociaal domein lijken gemeenten 
nog terughoudend in de financiering van inzet van ervaringsdeskundigen. 

Good Practice: ‘GGZ in de wijk’ 
Om wijken in Amsterdam-Zuid ‘GGZ-vriendelijker’ te maken hebben Stadsdeel 
Zuid, Dynamo, GGZ ingeest en TEAM ED ingezet op een wijkgerichte brede aanpak 
gericht op sociale inclusie van mensen met een GGZ-achtergrond. Dat realiseren 
zij met succes door: een welzijnsaanbod dat aansluit op de behoefte van de doel-
groep, bekendheid elkaars aanbod, inzet ervaringsdeskundigen en optimaal afge-
stemde zorg- en welzijnsactiviteiten. In 2 jaar tijd werden 160 cliënten toegeleid 
naar voorzieningen in de wijk en zijn er 125 vrijwilligers en professionals getraind 
in het omgaan van mensen met GGZ-problemen. Er is een herstelwerkplaats: de 
EDplaats, waar per maand tussen de 60 unieke vaste bezoekers komen. 

Huisartsenzorg
•  Zoveel mogelijk aanvullende diagnostiek wordt verplaatst naar de huisarts en in 

de thuissituatie. Er ontstaan anderhalvelijnszorg initiatieven waarbij de specialist 
uit het ziekenhuis zijn patiënten in de eerstelijnssetting ziet. 

•  Medewerkers zien de werkdruk toenemen doordat de huisartsenzorg taken uit 
tweede lijn overneemt en door het afstemmen met een toenemend aantal  
samenwerkingsverbanden.

•  Huisartsenpraktijken gaan in toenemende mate aan de slag met veelvoorkomende 
problemen in het GGZ-domein (angst, depressie, verslaving en burn-out). Het 
aantal mensen dat bij de praktijkondersteuner GGZ kwam is de laatste jaren  
verviervoudigd. 

•  Er werken steeds meer praktijkondersteuners (Somatiek, GGZ) in de huisartsenzorg. 
Om ervoor te zorgen dat er voldoende POH’s zijn worden vanuit het sectorfonds 
huisartsenzorg medewerkers uit andere sectoren opgeleid voor de huisartsenzorg. 

•  Er zijn meer mogelijkheden voor de huisartsenzorg om een specialist ouderen-
geneeskunde in te schakelen voor een (gezamenlijk) consult.

•  Op gebied van preventie is een ´programmatische multiactorenaanpak´ in 
opkomst. Daarbij werken gemeenten, eerste lijn, jeugdhulp, sportclubs, sociale 
teams, scholen, supermarkten en media samen aan preventie en gezondheid. 

Knelpunten in eerste lijn
•  Medewerkers in de huisartsenzorg geven aan last te hebben van het groot aantal 

partijen, samenwerkingsverbanden en schotten die zij daarin tegen komen. Er is 
geen of weinig bovenformatief personeel om hierop in te zetten. De eerste lijn is 
nog niet altijd voldoende georganiseerd om de juiste zorg op de juiste plek volledig te 
kunnen realiseren (KPMG). InEen zet zich in voor het ontwikkelen van een nieuwe 
bekostigingsstructuur voor het versterken van de organisatiegraad in de eerste lijn. 

•  Het zorgen voor voldoende stageplaatsen voor doktersassistenten en praktijk-
ondersteuners vergt aandacht. 

•  Werkdruk huisartsenposten: complexiteit zorgvragen is toegenomen. Huisartsen 
en ondersteunend personeel geven aan werken tijdens ANW-uren (te) zwaar te 
ervaren (InEen) 

•  Er is een tekort aan triagisten bij de huisartsenposten.
•  Er is sprake van een tekort aan kraamverzorgers in de geboortezorg.
•  Drukte op verloskunde afdelingen in ziekenhuizen leiden soms tot tijdelijke opname-

stops. De oplossing wordt gezocht in de verbetering van samenwerking met de 
ketenpartners en het opleiden van extra obstetrieverpleegkundigen. 

Goed idee: ervaringsdeskundigen in aanpak suïcidepreventie 
Kennemerland is één van de landelijke zes proeftuinen ‘suïcidepreventie’. Eén 
van de interventies voor de huisartsenzorg is het plan om ‘ervaringsdeskundige 
buddy’s’ in te kunnen schakelen bij patiënten met suïcidale gedachten. 

Jeugd
•  Jeugdhulp en jeugdzorgorganisaties ervaren personeelstekorten, met name in 

het zwaardere segment. Er is een tekort aan ervaren en generalistisch opgeleide 
jeugdprofessionals. De schaarste aan personeel leidt ertoe dat organisaties zich 
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genoodzaakt zien personeel aan te nemen dat niet volledig voldoet aan de eigen 
(kwaliteits)profielen.

•  Door bezuinigingen zijn jeugdprofessionals de afgelopen jaren uitgestroomd en 
ontslagen. Intern veranderde veel aan organisatie en vakinhoud, waardoor  
professionals de branche hebben verlaten (Verwey-Jonker). 

•  Vooral bij specialistische jeugd-GGZ neemt de complexiteit in de zorgvraag toe. 
Minder complexe vraagstukken worden door de wijkteams opgevangen. 

•  Sollicitanten die reageren op vacatures zijn veelal jong en met weinig (stage) er-
varing in het ‘zwaardere segment’. Al voldoen zij aan de minimale functie-eisen, 
het werken in de het zwaardere segment vergt veel van je om het vol te houden 
(Verwey-Jonker). 

•  Afhankelijk van de functie zijn doorgroeimogelijkheden beperkt. Nieuwe profes-
sionals hebben ambitie om hogerop te komen. 

•  Jeugdorganisaties zoeken steeds meer de samenwerking op om zich beter op te 
kunnen stellen als het gaat om het inkoopbeleid van de gemeenten. 

•  Afstemming en samenwerking over de organisatie en gemeentegrenzen heen. 
Soms heeft een kind meerdere problemen tegelijk waardoor meerdere organisa-
ties bij het kind en gezin betrokken zijn. 

Knelpunten
•  Alle jeugdorganisaties ervaren druk op de tarieven 
•  Kwetsbare gezinnen zijn vaak minder positief over de geboden hulp en vinden 

vooral de weg ernaartoe niet duidelijk.
•  Regio’s nemen maatregelen om wachtlijsten tegen te gaan.

Kinderopvang 
•  Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk: omvorming peuter-

speelzaalwerk tot kinderopvang. 
•  Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK): nieuwe eisen aan opleidingen 

van pedagogische medewerkers. Verhoging van het minimale niveau van mondelinge 
taalvaardigheid, nadere scholingseisen voor pedagogische medewerkers die  
werken met baby’s, opstellen van een opleidingsplan voor iedere kinderopvang-
organisatie om de ontwikkeling van de medewerker te stimuleren.

•  De ratio beroepskracht – kind is omlaag gegaan van 1 medewerker op 4 kinderen 
naar 1 medewerker op 3 kinderen voor groepen met nuljarigen. 

•  Criterium vaste gezichten: iedere baby moet 2 of 3 vaste gezichten zien. 
•  Door de nieuwe wetgeving zijn landelijk volgens VWS totaal zo’n 2 duizend extra 

fulltimers nodig. 
•  Omdat er op de BSO de ratio professionals – kinderen juist is verruimd, zijn daar 

volgens schatting van VWS 1400 minder fulltimers nodig. 
•  De pedagogisch medewerker is de sleutel tot verhoging van de pedagogische 

kwaliteit. Scholing van personeel is een belangrijk middel. 

Deze wijziging in de wet heeft ook consequenties voor de GGD die deze (vanuit de 
gemeente) gaat controleren. 

Knelpunten sociaal domein
•  Professionals en organisaties hebben hun producten nog onvoldoende afgestemd 

op mensen met een beperking, zoals lichte verstandelijke beperking (LVB) of  
autisme.
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Huidig tekort aan personeel en prognoses

•  In het voorjaar 2018 meldden organisaties in werkgebied SIGRA en VBZ naar 
schatting zo’n 2 duizend vacatures voor zorg- en welzijnspersoneel (Vacature-
peiling 2018). 

•  54 procent van de vacatures was moeilijk vervulbaar (en stond langer dan 3 
maanden open). 

•  De hoogste vacaturegraad (verhouding vacatures op personeel) was er in de GGZ 
(WO-functies meegeteld). Kijken we alleen naar de functies tot en met hbo+  
niveau, dan is de vacaturegraad in de VVT het hoogst. 

•  In aantallen zijn de meeste vacatures er in de VVT.
•  In aantallen zijn de meeste vacatures op mbo-niveau 3 en 4 (verzorgenden, mbo-

verpleegkundigen en agogen).

Voorspellen van tekorten: plannen tegen beter weten in 
Prognoses over de toekomstige arbeidsmarkt van zorg en welzijn moeten op dit 
moment met een grote korrel zout genomen worden. Waar het nut van planning het 
grootst is, is de mogelijk van planning namelijk het kleinst. Plannen wordt moeilijker 
naarmate de toekomst onzekerder wordt; maar met een onzekere toekomst is de 
planning des te meer nodig. En in een snel veranderende omgeving is het aantal 
wijzigingen zodanig groot en onvoorspelbaar dat planning niet of nauwelijks moge-
lijk is. Ook onduidelijkheid over de effecten van maatregelen om de zorgkosten te 
beheersen maakt prognoses over werkgelegenheidsontwikkeling onzeker. 

Waarom zou je toch een prognose of planning maken als de toekomst minder recht-
lijnig is? We kijken naar de uitkomsten omdat deze een orde van grootte aangeven 
van de stromen op de arbeidsmarkt. Ook maakt het inzichtelijk in welke regio’s of 
groepen tekorten hoger uitvallen. Daarmee maakt het HR-thema’s beter strategisch 
hanteerbaar en toekomstgericht. Ook kan het zinvol zijn om te kijken naar wat rede-
lijk goed te voorspellen elementen zijn (denk aan vergrijzing of pensionering) en wat   
belangrijke onzekerheden zijn (overheidsbeleid, arbeidsbesparing door technologie). 

Op de zekerheden kunnen we nu al acteren, en op basis van onzekerheden kunnen 
we scenario’s maken, zodat we over mogelijke toekomstbeelden alvast nagedacht 
hebben. 

Uitbreidingsvraag: hoeveel meer of minder personeel is straks nodig? 
Landelijk zijn in de periode volgens berekening van VWS tot 2022 ongeveer 190 duizend 
extra medewerkers nodig binnen de sector, dat komt neer op bijna 32 duizend per 
jaar. Voor een groot deel komt dit door toenemende en veranderende vraag, voor 
een deel is dit het gevolg van de kwaliteitsimpuls bij de verpleeghuizen (zie ook tabel 
onder voor regionaal effect van deze middelen). 

Vervangingsvraag: hoeveel medewerkers stromen uit, bijvoorbeeld door  
pensionering? 
Er zijn veel meer mensen van 55 jaar of ouder aan het werk, ook in de zorg. Was dit 
aandeel in 2004 iets hoger dan 10 procent, inmiddels is dit bijna 24 procent (AZW). 
De gemiddelde pensioenleeftijd in de zorg stijgt, maar was in 2015 met 64,2 jaar nog 
steeds lager dan andere sectoren. Er gaan de komende 10 jaren veel meer mede-
werkers met pensioen dan we gewend waren. De uitstroom uit organisaties is daar-
naast hoger dan de afgelopen jaren, de mobiliteit op de arbeidsmarkt is weer toe-
genomen. Ook al is dit deels mobiliteit binnen de sector, alsnog zorgt dat voor meer 
frictie op de arbeidsmarkt doordat vraag en aanbod elkaar weer moeten vinden. 

Hoeveel potentiële medewerkers dienen zich aan uit de overige arbeidsmarkt 
of uit het onderwijs? 
Tijdens de jaren van krimp in de sector werd er minder opgeleid door werkgevers. 
Er was een aantal jaren verminderde instroom aan zorg- en welzijnsopleidingen, wat 
resulteert in minder instroom op de arbeidsmarkt nu. Gelukkig neemt inmiddels de
instroom weer toe (zie pag. 22). Het combineren van voorspellingen van deze stromin-
gen resulteert op landelijk niveau in een tekort van zo’n 100.000 personen (AZW-2). 
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Model Zorggebruik en Personele Inzet 
In opdracht van RegioPlus ontwikkelde onderzoeksbureau Prismant een model 
waarmee aan de hand van (onder meer) regionale zorggebruik gegevens, demografie 
en epidemiologie en bestaande arbeidsmarktgegevens een regionale doorrekening 
wordt gemaakt van de door VWS geschetste tekorten van 100.000 tot 124.000 pro-

fessionals in 2022. Daarnaast kan met het model doorberekend worden welk effect 
beleidsmaatregelen (zoals het beperken van de uitstroom, het verhogen van de 
deeltijdfactor) hebben op deze tekorten. Het model is in te zetten op regionaal  
niveau en wordt nog doorontwikkeld voor werkvelden als de eerste lijn en het  
sociaal domein.

Tabel 1: Tekorten regionaal doorberekend 2021

Amsterdam
Noord-Holland 
Noord

Zaanstreek -  
Waterland

KAM-regio Totaal SIGRA / VBZ

Tekort laag 2021 2.600 1.950 1.100 2.500 8.150

Tekort hoog 2021 4.700 4.050 2.100 4.900 15.750

Tekort hoog gerelateerd aan het aantal  
cliëntgebonden medewerkers nu 

14,5 % 26,8 % 30,6 % 29,2 % 22,2 %

Aandeel extra gelden verpleeghuizen in tekort 
(scenario hoog)

1.125 1.955 1.097 2.585 6.762

10% minder uitstroom uit sector* 590 450 200 450 1.690

10% hoger opleidingsrendement 190 320 135 225 870

Bron: Prismant, model zorggebruik en personele inzet. 
* 590 betekent in dit geval: een vermindering van 590 personen op het tekort van 4.700 (hoog scenario)  
indien we 10 procent minder uitstroom van medewerkers realiseren die aan het werk gaan in een andere sector. 
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Functies
•  Artsen: Tekort aan bepaalde medisch specialisten: 

psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde,  
artsen voor verstandelijk gehandicapten, SEH-artsen 
en klinisch geriaters (UWV/ capaciteitsorgaan).

•  Physician Assistants en Verpleegkundig  
Specialisten: meer van deze professionals nodig, 
voor taakherschikking vanuit artsen. 

•  Praktijkondersteuners: meer POH’s nodig, zowel 
Somatiek als GGZ met het oog op taakherschikking. 

•  Helpenden (niveau 2): er is door organisaties de 
afgelopen jaren juist afscheid genomen van helpen-
den, terwijl de inzet nu weer toeneemt. Deels inge-
geven door de arbeidsmarktkrapte, maar soms ook 
vanwege de visie dat niveau 2 medewerkers goed 
kunnen aansluiten bij de benodigde individuele  
aandacht voor de klant en een signaleringsfunctie 
(Van der Meulen.) Vanwege het open karakter van 
deze functie (laag opleidingsniveau, geen registratie-
plicht of beschermde opleidingstitel) is de arbeids-
markt ervan moeilijk te voorspellen (AZW). 

Prognose tekort / overschot naar functies per subregio 
Let op: doorberekening prognoses model Zorggebruik en Personele Inzet. Deze geven een voorlopige en voorzichtige  
indicatie van in welke mate tekorten zich voor zullen doen per onderwijskwalificatie. Waarschijnlijk zullen ‘overschotten’ 
op kwalificaties in werkelijkheid betekenen dat tekorten op gelijkende kwalificaties zich verminderen. Rood = relatief 
tekort (aantal tekort laag scenario gedeeld door werkzaam in 2016) van groter dan 10 procent, oranje = relatief tekort 
tussen 5 en 10%.

Tekort of overschot in 2021 
Laag / hoog scenario

Werkzaam 2016 
Personen

Amsterdam: tekort of overschot  
laag / hoog scenario 2021 

Laag Hoog

Zorghulp (niv. 1)  440 50 50

Helpende (niv. 2)  1140 -90 - 190

Verzorgende (niv. 3) 4860 -100 -150

Verpleegkundige (niv. 4)  9330 -930 -1605

Verpleegkundige (niv. 6)  4390 -970 -1595

PW / agogisch (niv.3) 1470 -120 -185

PW / agogisch (niv. 4) 2960 -365 -555

MMZ (niv.3) 100 125 125

MMZ, SD en SCW (niv. 4) 510 -45 -115

Pedagogiek (niv. 6) 1290 50 50

MWD, CMV en SPH (niv. 6) 4840 -240 -390

Doktersassistent (niv. 4) 2630 -100 -150



16


Tekort of overschot in 2021 
Laag / hoog scenario

Werkzaam 2016 
Personen

Noord-Holland Noord:  
tekort of overschot  
laag / hoog scenario 2021 

Laag Hoog

Zorghulp (niv. 1)  270 45 45

Helpende (niv. 2)  1310 -80 -190

Verzorgende (niv. 3) 6190 -330 -925

Verpleegkundige (niv. 4)  5080 -765 -1455

Verpleegkundige (niv. 6)  2330 -655 -1095

PW / agogisch (niv.3) 1040 22 22

PW / agogisch (niv. 4) 3080 0 0

MMZ (niv.3) 210 0 0

MMZ, SD en SCW (niv. 4) 770 -50 -180

Pedagogiek (niv. 6) 970 30 30

MWD, CMV en SPH (niv. 6) 3520 -145 -245

Doktersassistent (niv. 4) 1180 -30 -40

Tekort of overschot in 2021 
Laag / hoog scenario

Werkzaam 2016 
Personen

Zaanstreek - Waterland:  
tekort of overschot  
laag / hoog scenario 2021 

Laag Hoog

Zorghulp (niv. 1)  130 10 10

Helpende (niv. 2)  660 -70 -145

Verzorgende (niv. 3) 3170 -395 -790

Verpleegkundige (niv. 4)  2160 -385 -695

Verpleegkundige (niv. 6)  990 -250 -415

PW / agogisch (niv.3) 470 20 20

PW / agogisch (niv. 4) 1220 -30 -40

MMZ (niv.3) 80 55 55

MMZ, SD en SCW (niv. 4) 290 -50 -110

Pedagogiek (niv. 6) 420 20 20

MWD, CMV en SPH (niv. 6) 1490 -30 -55

Doktersassistent (niv. 4) 490 15 15
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Tekort of overschot in 2021 
Laag / hoog scenario

Werkzaam 2016 
Personen

Regio KAM: tekort of over-
schot laag / hoog scenario 
2021 

Laag Hoog

Zorghulp (niv. 1)  270 25 25

Helpende (niv. 2)  1320 -135 -290

Verzorgende (niv. 3) 5920 -615 -1385

Verpleegkundige (niv. 4)  5090 -770 -1415

Verpleegkundige (niv. 6)  2250 -525 -895

PW / agogisch (niv.3) 1370 -160 -250

PW / agogisch (niv. 4) 3070 -230 -375

MMZ (niv.3) 170 65 65

MMZ, SD en SCW (niv. 4) 640 -90 -270

Pedagogiek (niv. 6) 1020 10 10

MWD, CMV en SPH (niv. 6) 3450 -60 -120

Doktersassistent (niv. 4) 1310 -45 -70
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Hoe organiseren we de zorg?

In dit hoofdstuk staan we stil bij (kansen en risico’s) met betrekking tot de organisatie 
van zorg aan de hand van de volgende onderwerpen:

1. Beroep op familie, vrienden, vrijwilligers
2.	 Zelfstandigen	en	flexibiliteit	
3. Werktevredenheid en behoud
4. Arbeidsbesparing

Beroep op familie, vrienden en vrijwilligers
Een analyse van de jaarverslagen van zorgorganisaties in de regio van SIGRA en VBZ 
laat het volgende beeld zien van de inzet het aantal vrijwilligers:

Tabel 2: Beroep op vrijwilligers per werkveld 

Gehandicap-
tenzorg

Ziekenhuizen VVT GGZ

Gemiddeld percentage 
vrijwilligers op  
cliëntgebonden  
personele inzet

41,2% 12,9% 66,3% 15%

Bandbreedte percentage 
van organisaties loopt 
tussen:

5,1 – 102% 3,5 – 24,9% 5 – 121% 5,3 – 47,3%

 
Bron: jaarverslagen zorg 2017 

 

Welzijnsorganisaties zijn koplopers van organisaties die vrijwilligers aan zich gebonden 
hebben. De meeste van deze organisaties kunnen rekenen op tussen 2 tot 3 keer 
zoveel vrijwilligers als medewerkers.  
 
Ongeveer de helft van alle Nederlanders ouder dan 15 jaar doet vrijwilligerswerk 
voor verenigingen of maatschappelijke organisaties. Dat is ten opzichte van Europa 
een groot aandeel. In de afgelopen drie decennia is het aandeel ongeveer gelijk ge-
bleven. Sportverenigingen kunnen rekenen op het grootste aantal vrijwilligers (15%), 
gevolgd door scholen (11%), daarna volgt verzorging en verpleging (9%) (CBS). Vrij-
willigers hechten aan waardering en ondersteuning. Goede matching en ondersteu-
ning is bij zwaardere cliëntgroepen essentieel. Als meer mensen ‘verleid’ worden tot 
vrijwilligerswerk, kan het aanbod toenemen (SCP). 
 

Vrijwilligersorganisaties: ‘betrek ons eerder en beter’  
Vrijwilligersorganisaties beschrijven in een manifest het belang dat overheid, zorg- en 
vrijwilligersorganisaties beter gaan samenwerken. Er is nog veel winst te behalen als 
bij aanvang van ondersteuning samen goed ingeschat wordt wat er nodig is en wat 
inzet van een vrijwilliger hierin kan betekenen. Ook voldoende middelen voor werven, 
trainen en begeleiden van vrijwilligers blijkt soms nog een knelpunt (Humanitas). 

Oldest Old Support Ratio 
Om de uitdaging van de beschikbaarheid van mantelzorgers in het licht van de  
vergrijzende samenleving uit te drukken is de Oldest Old Support Ratio (OOSR)  
ontwikkeld. Dit geeft de verhouding weer van het aantal ‘jongere ouderen’ (50 – 75 
jarigen) op het aantal ‘oudere ouderen’ (85-plussers). Deze verhouding neemt de 
komende jaren af. Staan er nu nog voor elke 85-plusser landelijk 15 ‘jongere  
ouderen’, straks is dit landelijk 6. Regionaal verschilt deze rato sterk. 

https://www.humanitas.nl/globalassets/hoofdnavigatie/nieuws/manifest-vrijwillige-zorg-hulp-en-ondersteuning-een-onmisbaar-kapitaal.pdf
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Tabel 3: OOSR per subregio 

1975 2015 2040

Kop van Noord-Holland 30 19 5

Alkmaar e.o. 29 16 6

IJmond 38 13 6

Agglomeratie Haarlem 24 12 6

Zaanstreek 31 16 7

Groot-Amsterdam 30 17 8

Gooi en Vechtstreek 26 11 5

Nederland 30 15 6

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving 2018 

Zelfstandigen en flexibiliteit
Hoewel het aantal aangeboden vaste contracten in en buiten de zorg door arbeids-
marktkrapte weer wat toeneemt, verwachten economen dat de flexibilisering een 
trend is die zich structureel zal voortzetten. In de zorg zijn er nu de helft meer 
zzp’ers dan vijf jaar geleden. Ongeveer 10 procent van de zorgmedewerkers is zelf-
standige (ZZP Barometer). De meeste zzp’ers werken in de thuiszorg (Zuster Jansen). 
Door de huidige arbeidsmarktkrapte ontstaat een klimaat waarin medewerkers 
zich makkelijker kunnen laten inhuren, waarbij zij hogere eisen of tarieven kunnen 
vragen. Werkgevers uiten zich ontevreden over deze ontwikkeling vanwege de kos-
ten en omdat mensen in vaste dienst zwaarder worden belast. Zzp’ers zouden zich 
bijvoorbeeld kunnen permitteren geen of minder nacht- en weekenddiensten te 
draaien.

Redenen zorgprofessionals 
Uit onderzoek uit 2009 door Nivel kwam dat er niet zozeer uit onvrede met het hui-
dige werk het zelfstandigheid wordt overwogen, maar vooral vanuit mogelijkheden 
om meer te verdienen en om prettiger te werken. Daarbij wordt gedacht aan een 
grotere flexibiliteit in het bepalen van werktijden en een grotere zelfstandigheid om 

te bepalen welke zorg een patiënt nodig heeft en hoe die zorg verleend moet wor-
den. In de thuiszorg wordt daarnaast positief bevonden om minder volgens allerlei 
regels te hoeven werken. Meer recent laat Solopartners (belangenbehartiger voor 
zzp’ers in de zorg) weten dat hun onderzoek onder 10 duizend zzp’ers aangeeft dat 
oud-werknemers niet vanwege financiële motieven, maar vooral vanwege de vrijhe-
den die het oplevert voor zelfstandigheid kiezen (Solopartners). 

Het is interessant om te kijken of organisaties in kunnen spelen op de redenen  
die werknemers aangeven om voor zichzelf te gaan beginnen: grotere vrijheid  
om zelf werktijden te bepalen en grotere autonomie om zelf te bepalen wat het 
beste is voor de cliënt. 

Zzp’ers zoeken vaker de samenwerking in coöperaties, bijvoorbeeld omdat zij dan 
in aanmerking komen voor meer en grotere opdrachten. Daarnaast kunnen zij op 
die manier administratie bij de samenwerkingsvorm neerleggen. Ook het delen van 
bepaalde kosten wordt als motief genoemd. Ze kunnen in een samenwerking met 
andere zzp’ers 24-uurszorg gaan leveren, als individu is dat niet op te brengen  
(ZorgpleinNoord).

Redenen werkgevers 
Organisaties die bewuste (op de organisatiestrategie gebaseerde) keuzes maken 
voor flexibiliteit kunnen positieve effecten hiervan ondervinden. Maar organisaties die 
niet goed omgaan met flexibele werknemers behalen een lagere winst en arbeids-
productiviteit (TNO). De opvatting dat een ‘flexibele schil van flexwerkers onmisbaar 
is’, is volgens TNO een opvatting die niet altijd op logica gebaseerd is. Organisaties 
blijven teveel focussen op de flexibele schil, terwijl er meer manieren zijn om flexibel 
te zijn. Denk aan het vergroten van de interne flexibiliteit (tools voor lerende, innoveren-
de organisaties) en zelfroosteren. Of regionale samenwerking voor duurzame banen 
waarin werkzekerheid geboden wordt of het onderzoeken van de haalbaarheid en 
effectiviteit van meerjarencontracten. 
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Arbeidspool 
Om duurzame werkgelegenheid te bieden kunnen organisaties veel meer over 
de grenzen van hun eigen organisatie heen kijken in het vormgeven van arbeids-
flexibiliteit. Een voorbeeld hiervan is een goed georganiseerde arbeidspool waarin 
deelnemende werkgevers verzekerd zijn van de juiste mensen op piekmomenten. In 
dalperioden keren deze werknemers weer ‘terug’. Als er voldoende organisaties met 
verschillende pieken en dalen zijn aangesloten kunnen werkenden in vaste dienst 
van de arbeidspool komen (TNO). TNO ontwikkelde een checklist voor organisaties 
die aan de slag willen met een dergelijke pool. Succesfactoren zijn onder meer vol-
doende vertrouwen in de samenwerkende organisaties, aansluitende pieken en da-
len, een gemeenschappelijk doel, ruimte om te investeren en verdienmodel (TNO). 

Zekerheid bieden aan zorgmedewerkers 
91% van de werknemers (vast en flex) vindt een vast contract (heel) belangrijk 
(NEA 2016). In een blog schrijft Martin van Berloo van Transvorm over zijn bevin-
dingen van een analyse onder 100 vacatures voor zorg- en welzijnsmedewerkers. 
Er wordt vergeleken met vorig jaar wel iets meer contracten voor onbepaalde tijd 
aangeboden en de omvang van contracten is iets toegenomen. Maar er is een 
groot aantal vacatures dat geen duidelijkheid geeft over arbeidsvoorwaarden  
(vast of tijdelijk contract of verdiensten) (Transvorm). 

Meer uren werk 
Door het SCP is onderzoek gedaan naar het percentage werkgevers dat een verzoek 
tot uitbreiding van het aantal werkuren heeft gekregen. Binnen zorg en welzijn is dat 
relatief hoog. In 2015 kreeg ruim 65 % van de werkgevers een verzoek voor uitbrei-
ding van de arbeidsduur. Slechts zo’n 20 % van de werkgevers heeft die verzoeken 
ook allemaal gehonoreerd en zo’n 17% (vrijwel) geen van de verzoeken. 

Werktevredenheid en behoud medewerkers 
De algehele werktevredenheid in de zorg is in 2017 ten opzichte van 2015 afgeno-
men, blijkt uit de werknemersenquête van Arbeid in Zorg en Welzijn (AZW-3). Over 
de organisatie waarvoor men werkt zijn respondenten in de huisartsenzorg en 
UMC’s het meest tevreden terwijl in de GGZ het minst aantal respondenten aangeeft 
(zeer) tevreden te zijn met de organisatie waarvoor men werkt. 

Zorgmedewerkers geven aan dat het verlagen van werkdruk en het verminderen 
van administratieve lasten hun werk aantrekkelijker maakt (Nivel). Andere maatre-
gelen die genoemd worden in zelfrapportage: ‘meer personeel in de directe zorgver-
lening’, ‘meer gelijkwaardigheid tussen de top van de organisatie en uitvoerenden’ 
en ‘meer waardering binnen de organisatie’. 

Tijdens het uitstroomonderzoek 2017 van SIGRA en VBZ gaven oud-medewerkers 
aan dat de zorg voor personeel beter kon en dat zij beter betrokken wensten te wor-
den bij beslissingen in de organisatie. Wat betreft functies leek de groep verzorgen-
den de meeste aandacht te behoeven: zij bleken significant meer ontevreden over 
de vorige zorgbaan dan andere zorgmedewerkers (Uitstroomonderzoek SIGRA VBZ). 

Geen	eenduidige	effecten	van	zelfsturing	 
Onderzoeken laten zowel positieve als negatieve effecten van zelfsturing zien. Er 
bestaat geen eenduidig bewijs dat zelfsturing voor meer werktevredenheid of be-
tere kwaliteit zorgt. Kortom: bij sommige organisaties wel, bij anderen zorgde het 
juist voor meer werkdruk, ziekteverzuim en ontevredenheid (Platform overheid).
Uit onderzoek onder verpleeghuizen bleken er geen verschillen tussen zelfsturende 
en niet-zelfsturende teams. Ook bleek er geen samenhang tussen de mate van au-
tonomie die verzorgenden ervaren (Monitor Woonvormen Dementie). Wat zorgde 
wel voor positieve effecten? Een goede samenwerking binnen een team bleek ge-
relateerd aan een positieve beleving van het werk door verzorgenden. Een goede 
samenwerking ging samen met minder verloop onder verzorgenden, en verzorgen-
den bleken minder geneigd ontslag te nemen. Daarnaast bleek dat een transforma-
tionele leiderschapsstijl samenhangt met meer betrokkenheid van medewerkers, 
familieleden én bewoners (Trimbos Instituut-4).
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Verzuim  
Het langdurig verzuim in de zorgsector stijgt. In tegenstelling tot eerder vallen ook 
jongeren tegenwoordig vaker langdurig uit (Vernet). Oudere medewerkers vallen 
vaak uit vanwege fysieke klachten, terwijl de oorzaak bij jongeren met name wordt 
veroorzaakt door mentale problemen. Volgens TNO is de meest gehoorde oorzaak 
van ziekteverzuim in de sector werkdruk of werkstress (TNO-2). 

Positieve gezondheid 
De paradigmaverschuiving richting positieve gezondheid zien we niet alleen binnen 
het zorglandschap, maar ook bij HR. Uit ‘best practices’ met betrekking tot het 
beperken van ziekteverzuim blijkt het zinvol in te zetten op positieve gezondheid, 
het denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen (VGZ). Verschillende  
organisaties binnen VBZ zijn voornemens met een ESF-subsidie een project  
‘Gezonde organisaties & Gezonde medewerkers’ starten. 

Arbeidsbesparing
Naast het verhogen van het arbeidspotentieel kunnen oplossingen tegen arbeids-
markttekorten ook gezocht worden in arbeidsbesparende maatregelen.  
 
Regeldruk en administratieve druk 
Een belangrijk onderdeel dat momenteel in de schijnwerpers staat is het verminde-
ren van administratieve druk. Een mooi voorbeeld van verbetering daarvan is het 
Programma van Eisen dat de werkgroep ‘Meer tijd en informatie voor de cliënt’ heeft 
opgesteld voor Amsterdam. Voor aanbieders in de wijkzorg gaat het registratiesys-
teem (RIS) van 112 invulvelden naar 3 standaard invulvelden. Naar schatting zou dit 
75 – 150 fte kunnen besparen. Tijd die vervolgens naar de cliënt kan gaan. Uit on-
derzoek bij verpleeghuizen dat regeldruk in dat werkveld vooral voort komt uit het 
gevoel dat er regels opgelegd worden die niet goed bij de realiteit van het werk pas-
sen. Frustratie ontstaat uit onmacht dat aan te pakken of te veranderen (Erasmus 
School of Health Policy & Management).  
 

Innovatie 
Innovatie brengt soms op korte termijn een extra tijdsinvestering met zich mee, en 
mogelijk daardoor hogere werkdruk. Dit bleek bijvoorbeeld uit een evaluatie van 
het ‘Walcheren Integrale Zorg Model’ (WIZM). Het verbeterde de samenwerking en 
afstemming tussen professionals, maar het betekende voor hen ook een aanzienlijk 
grotere tijdsinvestering door extra coördinatie en administratieve taken (Erasmus 
Universiteit Rotterdam). 

De zorginnovatiewinkel organiseerde in opdracht van VWS het hele jaar door  
innovatie ontbijten waarin met zorg- en welzijnsorganisaties. Een aantal lessen die 
zij daaruit opmaakte: 

•  Een duidelijke visie en strategie van zorgorganisaties op de organisatiebrede 
inzet van technologie is een belangrijke voorwaarde voor succesvolle inzet van 
e-health. De regio’s waar zorgtechnologie op gelijk niveau als personeel, kwaliteit 
van zorg en financiën op de agenda staat, zie je ook meer samenwerking ont-
staan en is het enthousiasme over e-health groter.

•  Vraag patiënt centraal. ‘We stellen te weinig de vraag of de patiënt wel op alle 
vormen van e-health zit te wachten. Voor sommigen is een maandelijks bezoek 
aan een arts of prikpoli helemaal geen bezwaar’.

•  Ook betrokkenheid medewerkers moet aandacht krijgen. ‘Neem de wensen 
van medewerkers van zorgorganisaties onder de loep en help bij het toepassen 
van methodes zoals design thinking. Daarmee draag je bij aan een betere match 
tussen werkelijke behoefte en het uiteindelijke product of programma’ (Zorginno-
vatiewinkel). 

•  Meer tijd en aandacht voor de digitale vaardigheden van zowel gebruikers als 
zorgprofessionals is nodig. 

SIGRA inventariseerde arbeidsbesparende innovaties onder leden. Kennis hierover 
kan beter onderling gedeeld worden. Ook kunnen organisaties slim met elkaar op 
trekken door bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop of het inrichten van beleidsmatige 
zaken. Het is vooralsnog moeilijk om te kwantificeren welke arbeidsbesparing  
innovaties met zich mee brengen (SIGRA). 
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Opleiding en ontwikkeling

•  Na jaren van daling van de instroom aan zorg- en welzijnsopleidingen, zien we deze vanaf 2017 weer toenemen. 
•  Er is sprake van ‘opwaartse druk’ in het (zorg)onderwijs, daling van deelname aan mbo-niveau 1, 2 en 3 en een 

stijging in deelnemers op niveau 4 en hbo. 
•  Net zoals domeinen en professionals in de zorg nauwer gaan samenwerken, trekken opleidingsinstituten en 

afdelingen vaker op in afstemming en vormgeven van het onderwijs. Voorbeelden zijn het bevorderen van  
doorstroom van mbo naar hbo en het verzorgen van interprofessioneel onderwijs waarbij studenten van  
verschillende opleidingen samen (van elkaar) leren.

Tabel 4: Instroom (eerstejaars) in de SIGRA en VBZ regio

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Zorghulp (1) 136 95 66 58 38 0 0

Helpende (2) 1.521 1.397 1.321 1.089 1.322 1.587 1.602

Verzorgende IG (3) 1.191 1.480 1.548 1.071 1.206 1.220 1.183

Mbo-verpleegkundige (4) 894 832 894 954 943 1.049 1.104

MMZ en PW (3) 1.828 1.390 1.220 1.091 1.056 888 809

MMZ en PW (4) 1.795 1.785 1.752 1.600 1.910 1.989 2.226

Doktersassistent (4) 417 386 354 271 204 225 235

Apothekersassistent (4) 148 142 122 83 112 95 101

Verpleegkundige hbo (6) 611 648 855 632 665 728 991

SPH, MWD en CMV (6) 1.308 1.179 1.359 1.210 978 927 1.156

M Advanced Nursing Practice . . 53 45 83 90 80

M Physician Assistant . . 9 10 24 19 16

Totaal Zorg en Welzijn 9.849 9.334 9.553 8.114 8.541 8.817 9.503

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 vesti-gingen Inholland 

buiten de regio. Gegevens betreft het aantal geregis-

treerde eerstejaars in oktober aan de volgende op-

leidingsinstituten: ROC Kop van Noord-Holland, ROC 

Regio College, ROC Horizon College, ROC van Amster-

dam, ROC TOP, ROC Nova College, Hogeschool van 

Amsterdam, Hogeschool Inholland en Hogeschool 

Leiden.

https://vbz-kam.nl/arbeidsmarktinformatie
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Strategische opleidingsplanning (SOP) 
In Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) spreken zorgorganisaties  
ambities uit over het extra opleiden van zorg- en welzijnspersoneel. In verschillende 
regio’s werken organisaties hiervoor samen aan een regionale strategische oplei-
dingsplanning (rSOP). Samen delen organisaties gegevens over aantallen personen 
in opleiding, opleidingsplannen en de opleidingsinspanning (aantal in opleiding  
gerelateerd aan het aantal personen in dienst). 

Modulair leren 
Het hoge ontwikkelingstempo in de sector versterkt de wens van organisaties om 
leren en ontwikkelen meer als een continu proces in te richten. Door onderwijs en 
opleiden modulair op te zetten kunnen er meer flexibele trajecten en maatwerk 
geboden worden. Medewerkers zijn hierdoor eerder en breder inzetbaar. Een zij-
instroom kandidaat kan sneller nieuwe of aanvullende taken oppakken en uitvoe-
ren. Er wordt gewerkt aan een samenhangend opleidingsstelsel dat is opgebouwd 
volgens de structuur van een honingraat. De doorstroom van de ene naar de andere 
opleiding wordt daarmee makkelijker gemaakt. 

Werkplekleren en leerklimaat 
Het leerklimaat is de afgelopen jaren in veel organisaties verslechterd door bezuini-
gingen en krimp. Er werden minder stageplaatsen beschikbaar gesteld en er werd 

bezuinigd op praktijk- en werkbegeleiders. Deze situatie moet zich weer herstellen. 
Ook opleidingsinstituten moeten weer voldoende docenten aanstellen, terwijl ook 
het onderwijs met personeelstekort kampt. Naast deze organisatieaspecten kan 
soms ook het leerklimaat in zorgteams verbeterd worden. 

Uitval beperken 
Een manier om de instroom op de arbeidsmarkt te vergroten (en daarmee het 
rendement van opleiden) is het beperken van de uitval aan opleidingen. Studieren-
dementscijfers doen vaak schrikken en het idee vormen dat de zorgopleidingen 
buitengewoon veel uitval kennen. Dat beeld is onterecht, zo is de hbo bachelor rich-
ting gezondheidszorg al jaren de sector met het hoogste studiesucces en ook het 
hoogste sectorrendement (na diplomeren een baan in de sector, op zelfde niveau) 
(Onderwijsinspectie). Toch is het beperken van de uitval een opleidingen een manier 
om te zorgen dat er meer professionals de arbeidsmarkt instromen. 

De kansen voor leerlingen zijn sterk afhankelijk van het opleidingsniveau van ouders 
en leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond vallen vaker uit. De uitval 
aan opleidingen in grote steden als Amsterdam is hoger dan de rest van het land. 
Uit onderzoek blijkt dat verschillen vooral te verklaren zijn door verschil in populatie, 
en dus niet direct aan kwaliteit van onderwijs te wijten is (ECBO). 

Tabel 5: Studierendement in %
 

Verpleegkundige HBO 58,0 56,9 45,0 52,2 52,7

Verpleegkundige MBO 65,5 61,5 46,8 65,4 58,1

Verzorgende (niveau 3) 59,5 48,3 50,0 58,7 61,8

Helpende (niveau 2) 70,2 78,5 67,9 75,6 73,4

Zorghulp (niveau 1) 63,6 - - 65,0 70,6

Sociaal pedagogisch hulpverlening (niveau 6) 35,8 51,1 30,7 46,5 38,4

Vervolg op volgende pagina
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Noord-Holland Noord Zaanstreek en Waterland Amsterdam Regio KAM Nederland

Maatschappelijk werk en dienstverlening (niveau 6) 53,1 37,9 28,7 41,0 41,3

Pedagogiek (niveau 6) 43,6 43,8 30,2 45,3 41,6

Sociaal agogisch werk (niveau 4) 79,2 71,4 64,3 72,2 67,8

Sociaal cultureel werk (niveau 4) - - 46,9 - 48,8

Sociaal maatschappelijk dienstverlener (niveau 4) 58,2 - - 62,8 83,4

Sociaal agogisch werk (niveau 3) 58,8 61,4 49,6 63,1 56,0
 
Het studierendement is het aandeel studenten dat aan de studie begonnen is en binnen nominale studieduur + 1 jaar het diploma heeft gehaald. Bron: AZW, afstudeerjaar 2015

 
Schakelklas anderstaligen  
In de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden zijn in navolging van zorgor-
ganisatie Kennemerhart door verschillende organisaties al meerdere schakeltrajec-
ten gestart voor studenten met een anderstalige achtergrond die in de zorg willen 
werken. In het traject van 20 weken (1 dag per week) is extra aandacht voor taal. Na 
afronding kunnen deelnemers doorstromen naar de opleiding verzorgende-IG. Ver-
schillende gemeenten steunen het traject door financiering van begeleidingsuren. 

 
Keuze voor werkveld 
Deelnemers aan opleidingen in de sector kiezen nog te weinig voor een stage of baan 
in werkvelden als VVT, gehandicaptenzorg en GGZ. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat 
een positieve stage-ervaring de keuze van een student voor een werkveld positief 
beïnvloedt. Uit onderzoek onder meer dan duizend eerstejaars hbo verpleegkunde 
studenten blijkt dat gemiddeld 71 % een voorkeur heeft voor een ziekenhuisstage, 
slechts 5 % voor een stage in de wijksetting en 23 % in overige werkvelden. 

De perceptie van het werken in de wijk is dat het werk een lagere status heeft, dat 
je alleen werkt met ouderen en het minder variatie en uitdaging voor een verpleeg-
kundige biedt. Als positieve kanten worden het contact / de relatie met de patiënt, 

en het contact met het familie of het netwerk genoemd. Volgens de onderzoekers 
kan de praktijk een steentje bijdragen aan het veranderen van deze perceptie, door 
stages zo in te richten dat de student de verschillende (uitdagende) contexten ziet. 
Denk bij wijkzorg aan het kennismaken met populatiemanagement en interprofes-
sioneel samenwerken in een netwerk (Van Iersel, M. et al). 

Er zijn signalen dat de interesse in wijkzorg verandert, onder meer door aanpassingen 
in het curriculum. Het onderwijs kan bijdragen door stages binnen elke sector als ver-
plichting op te nemen in het studieprogramma. Er zijn door dergelijke veranderingen 
al signalen dat de interesse voor het vak van wijkverpleegkundige groeit en er meer 
uitstroom lijkt te zijn naar de thuiszorg. Ongeveer de helft van de studenten signaleert 
een toenemende interesse voor wijkverpleegkunde (Van Iersel. Et al, 2.,2018). 

Er is weinig recent onderzoek naar de overwegingen van studenten bij het wel of 
niet kiezen van de richting GGZ. Uit een masterthesis uit 2009 blijkt dat studenten 
over het algemeen het werk in de GGZ van gelijke status als de algemene gezond-
heidszorg zien. Studenten met stereotype en negatieve beelden over de GGZ en 
psychiatrische patiënten kiezen niet voor de GGZ-differentiatie. Het ontbreken van 
ervaring met de GGZ of met psychiatrische patiënten gaat samen met stereotype  
en negatieve beelden over de GGZ (Van der Heijden).
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Subregio’s SIGRA en VBZ

TEXEL

WEST-FRIESLAND

WATERLAND

AMSTERDAM

AMSTELVEEN

ALKMAAR

KOP VAN NOORD-HOLLAND

ZAANSTREEK

MIDDEN-KENNEMERLAND

AMSTELLAND EN MEERLANDEN

ZUID-KENNEMERLAND

Anticipeerregio krimp,  
ontgroening en vergrijzing

Sterke toename vergrijzing

Relatief hoog voorspeld tekort personeel

Diversiteit inwoners,  
krapte woningmarkt

Afname potentiële 
beroepsbevolking

Afname potentiële 
beroepsbevolking

Gezonde inwoners, 
krapte woningmarkt

41 gemeenten in de regio
2,5 miljoen inwoners  2,7 miljoen in 2030

•  Een hogere regionale bevolkingsgroei dan landelijk. 
•  Pendel is een belangrijk fenomeen in Noord-Holland.  

Veel zorg- en welzijnsmedewerkers reizen dagelijks naar 
een baan in een andere regio, de meeste richting Amsterdam.

•  De potentiële beroepsbevolking zal tot 2040 nog licht  
toenemen, afgezonderd van Noord-Holland Noord. 

•  Meer inwoners met een migratie-achtergrond, al zijn er 
sterke subregionale verschillen.
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Tabel 6: Inwoners 2017 versus 2030

2017 2030 % ontwikkeling

Amsterdam 845.400 972.900 + 15,1 %

Noord-Holland Noord 616.700 627.300 + 1,7 %

Zaanstreek – Waterland 332.300 353.800 + 6,5 %

KAM regio 737.800 800.900 + 8,6 %

Totaal regio 2.532.200 2.754.900 + 8,8 %

Nederland 17.081.507 17.934.678 + 5,0 %
 
Bron: CBS StatLine  

 
Tabel 7: Leeftijdssamenstelling 2017 versus 2030 per subregio

Jonger dan 20 jaar:  
aantal + aandeel in de bevolking %

Toe- of afname % Ouder dan 80 jaar:  
aantal + aandeel in de bevolking %

Toename %

2017 2030 2017 2030 

Amsterdam 171.200  
(20,3 %)

203.600  
(20,9 %)

+ 18,9 % 23.400  
(2,8 %) 

40.700  
(4,2 %) 

+ 73,9%

Noord-Holland Noord 139.300 
(22,6 %)

128.600  
(20,5 %)

- 7,7 % 26.700  
(4,3 %)

50.900  
(8,1 %)

+ 90,6 %

Zaanstreek - Waterland 38.300 
(11,5 %)

41.300  
(11,7 %)

+ 7,8 % 7.100  
(2,1 %)

12.000  
(3,4 %)

+ 69,0 %

KAM regio 116.573  
(15,8 %)

128.144  
(16 %)

+ 9,9 % 36.152  
(4,9 %)

54.461  
(6,8 %)

+ 50,6 %

Totaal regio 465.373 501.644 + 7,8 % 93.352 158.061 + 69,3 %

Nederland 3.817.173 3.738.017 - 2,1 % 764.275 1.228.679 + 60,8 %
 
Bron: CBS StatLine 



27


Tabel 8: Percentage alleenstaanden in de bevolking per subregio (COROP)

% alleenstaanden

Groot-Amsterdam 24,6 %

Agglomeratie Haarlem 19,7 %

Nederland 17,3 %

Alkmaar e.o. 15,9 %

Zaanstreek 15,9 %

IJmond 15,5 %

Kop van Noord-Holland 14,5 %

Bron: Provincie Noord-Holland  

 

Tabel 9: Bevolking met een migratieachtergrond, aandeel oplopend per subregio

% bevolking niet-westerse achtergrond % bevolking migratieachtergrond totaal

Kop van Noord-Holland 5,2 % 13 %

West Friesland 7,1 % 14,4 %

Regio Alkmaar 8,0 % 16,3 %

Waterland 9,6 % 16,8 %

IJmond 9,8 % 19,5 %

Zuid-Kennemerland 11,7 % 23,9 %

Nederland 12 % 22 %

Amstelland - Meerlanden 15,2 % 28,3 %

Totaal regio 19 % 30 %

Zaanstad 19,2 % 28,7 %

Amsterdam 34,2 % 50,3 %

 
Bron: Provincie Noord-Holland
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Tabel 10: Potentiële beroepsbevolking (index, 2017 = 100)

2017 2020 2030 2040

Kop van Noord-Holland 100 99 91 85

West-Friesland 100 101 97 93

Alkmaar e.o. 100 102 98 94

IJmond 100 102 99 95

Waterland 100 101 99 96

Gooi en Vechtstreek 100 102 101 98

Noord-Holland 100 102 104 105

Zaanstreek 100 102 104 106

Agglomeratie Haarlem 100 102 105 106

Amstelland - Meerlanden 100 103 108 112

Amsterdam 100 104 110 116
 

Tabel 11: Werkgelegenheid (in aantal medewerkers) per werkveld per subregio  

Noord-Holland Noord Zaanstreek Waterland Amsterdam Regio KAM Totaal SIGRA VBZ

Ziekenhuizen en UMC’s 6.800 2.680 26.450 8.430 44.360

GGZ 2.710 1.060 4.340 3.120 11.230

Verpleging en verzorging 8.060 4.740 4.590 9.480 26.870

Thuiszorg 6.270 2.750 5.400 4.100 18.520

Gehandicaptenzorg 7.620 2.170 2.070 4.620 16.480

Welzijn & MD 1.490 920 4.420 1.970 8.800

Jeugdzorg 900 520 1.690 1.160 4.270

Huisartsenzorg en GZC 1.090 450 1.560 1.150 4.250

Overige zorg 3.210 1.640 9.700 3.810 18.360

Kinderopvang 2.490 1.260 4.910 4.320 12.980

Totaal Zorg en Welzijn 40.640 18.190 65.130 42.160 166.120

Als iedereen tussen 15 en 75 jaar tot de potenti-
ele beroepsbevolking wordt gerekend, kan deze 
tot 2040 nog licht groeien. In Noord-Holland 
Noord zal de potentiële beroepsbevolking naar 
verwachting krimpen, het sterkst in de Kop van 
Noord Holland. Ook in IJmond en Waterland 
neemt deze af na 2020. 

 
 
 
 
 
Bron: Provincie Noord-Holland-2

Bron: AZW. Gegevens betreffen 2016 



29


Bronnen 

•  AZW: Landelijk onderzoeksprogramma Arbeid in Zorg en Welzijn. Databank AZWinfo Link 
•  AZW-2: AZW Actueel -3 (2018) Link 
•  AZW-3: Werknemers enquête 2017. Link 
•  CBS: Statistische Trends Vrijwilligerswerk: wie doet het? (2017) Link 
•  CBS StatLine: Actuele bevolkingsprognose, regionale prognose 2016-2040 Link 
•  De Volkskrant. In dit nieuwe mini ziekenhuis worden ouderen wel beter. Artikel 
•  ECBO: Studiesucces in de G4. Populaties als verklaring voor verschillen tussen roc’s uit 

de G4 en de overige roc’s (2014) Link
•  Erasmus Universiteit Rotterdam: Janse, B. (2018) An investigation of assumptions regar-

ding the impacts of integrated care for frail elderly people on formaland informal 
caregivers. Link 

•  Erasmus School of Health Policy & Management: Persoonsgerichte zorg, regeldruk en 
regelruimte: van regelreflex naar spiegelreflex’. Stoopendaal, A. (2018) Link 

•  Ernst & Young: Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2017 Rendement zorgaan-
bieders zakt onder kritische grens Link 

•  Ernst & Young-2: Visiedocument Health. Het aantal ziekenhuizen halveert Link 
•  FWG – FWG (2017). De zorg, ongelijk voor iedereen. FWG trendrapport. Link 
•  GGZ Nederland. Thema Ambulantisering Link 
•  Ineen: Werkdruk huisartsenposten Link 
•  KPMG: Wie doet het met wie. Tijd voor serieuze relaties in de regio. Link 
•  LVGO: Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen. Doelstelling gemeen-

schappelijk wonen. Webpagina, geraadpleegd op 24-08-2018. Link 
•  Nivel: Lonkt het perspectief van het werken als zelfstandige in de zorg? Resultaten van 

de peiling onder de leden van het Panel Verpleging & Verzorging. Link 
•  Nivel 2: De aantrekkelijkheid van werken in de zorg 2015. Cijfers en trends Link 
•  Onderwijsinspectie: Staat van het Onderwijs 2018 Link 
•  Ouderenfonds: feiten en cijfers Link 
•  Platform 31: Gezondheid en ruimte - Bijdrage Gerwin Gabry, Kuiper Compagnons 

(2017) Link 
•  Platform Overheid. Zelfsturende teams in de zorg. Tips and tricks Link 

•  Planbureau voor de leefomgeving: Oldest Old Support Ratio Per gemeente Link 
•  Provincie Noord Holland: Noord-Holland in cijfers Link 
•  Provincie Noord-Holland-2: Prognose 2017 – 2040 Link 
•  RAK 2018: Regionale Aanpak Kwaliteitskader: Thuis in een Amsterdams verpleeghuis. 

SIGRA (2018). 
•  Royal Haskoning: ‘De transitie naar het zorglandschap van 2030’. Opinieonderzoek onder 

18 sleutelfiguren uit het Nederlandse zorglandschap. Royal HaskoningDHV (2018) Link
•  RIVM (2018). Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018: een gezond vooruitzicht.
•  SER: Toespraak Mariette Hamer House of Skills Link 
•  SIGRA: Arbeidsbesparende innovaties Inventarisatie gebruik SIGRA & ZWPlus leden werkzaam 

in VVT Link
•  SCP: Hulp geboden. Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer)  

informele hulp (2014) Link 
•  Solopartners: De voornaamste redenen om als zzp’er te werken in de zorg. (2018)  

Webpagina. Link 
•  TNO: Whitepaper Flexibele schil het kan anders Link 
•  TNO-2: Factsheet werkstress. Link 
•  Trimbos Instituut: Opbouw ambulante GGZ Afspraken over de opbouw van ambulante 

zorg in de zorginkoop en -verkoop voor 2018 (quickscan) Link 
•  Trimbos Instituut-2: Advies streefcijfers intensivering ambulante GGZ (2016) Link 
•  Trimbos Instituut-3: Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ Link 
•  Trimbos Instituut-4: Leiderschap, zelfsturing en teamsamenwerking in de verpleeghuis-

zorg voor mensen met dementie - Monitor Woonvormen Dementie Link 
•  Transvorm: Hoe aantrekkelijk is werken in de zorg eigenlijk – deel 2. Link 
•  Uitstroomonderzoek SIGRA en VBZ: Resultaten uitstroomonderzoek 2017 (2017) Link 
•  UWV: UWV arbeidsmarktprognose 2018 – 2019 Link 
•  Vacaturepeiling 2018: Vacaturepeiling voorjaar 2018. SIGRA en VBZ Link 
•  Van der Heijden: De beelden en opvattingen van studenten verpleegkunde over de  

geestelijk gezondheidszorg: een onderzoek naar de psychometrische eigenschappen 
van een vragenlijst. Heijden, A.G.T. van der (2009) 


29

https://www.azwinfo.nl/
https://www.azwinfo.nl/handlers/ballroom.ashx?function=download&id=255&rnd=0.033598302112678
https://www.azwinfo.nl/handlers/ballroom.ashx?function=download&id=248&rnd=0.6720268736554267
https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/49/2017st06%20vrijwilligerswerk%20wie%20doet%20het.pdf
http://statline.cbs.nl/Statweb/dome/?LA=nl
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/in-dit-nieuwe-mini-ziekenhuis-worden-ouderen-wel-beter-~b81c63a0/
https://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2016/12/ecbo.14-196-Studiesucces-in-de-G4-.pdf
https://www.eur.nl/sites/corporate/files/2018-04/ProefschriftPDF_B.Janse_.pdf
https://www.vilans.nl/vilans/media/images/artikelen/eindrapport-persoonsgerichte-zorg-regeldruk-regelruimte.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-barometer-nederlandse-gezondheidszorg-2017/$FILE/EY-barometer-nederlandse-gezondheidszorg-2017.pdf
https://www.ey.com/nl/nl/industries/health/ey-visiedocument-health-het-aantal-ziekenhuizen-halveert
https://www.fwg.nl/trendrapport2017/
http://www.ggznederland.nl/themas/ambulantisering
https://ineen.nl/nieuws/2018/01/16/werkdruk-huisartsenposten/
https://home.kpmg.com/nl/nl/home/insights/2018/03/wie-doet-het-met-wie.html
https://www.lvgo.nl/gemeenschappelijk-wonen/doelstelling/
https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/NIVW31.pdf
https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/aantrekkelijkheid-werken-zorg-2015.pdf
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2018/04/11/rapport-de-staat-van-het-onderwijs
https://www.ouderenfonds.nl/onze-organisatie/feiten-en-cijfers/
file:///\\sigrasv17\Data\data\Projecten\81110%20Arb.%20Marktonderzoek\Factsheets%20en%20rapport%202018\teksten\LAATSTE%20VERSIES\Gezondheid%20en%20ruimte
https://platformoverheid.nl/artikel/zelfsturende-teams/
http://www.pbl.nl/infographic/oldest-old-support-ratio-per-gemeente
https://data.noord-holland.nl/Noord-Holland-in-Cijfers
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Demografie
https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/specials/zorglandschap2030
https://www.ser.nl/nl/actueel/toespraken-voorzitter/20180215-house-of-skills.aspx
https://www.sigra.nl/sites/default/files/downloads/innovatie/arbeidsbesparende-innovaties-2018.pdf
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2014/Hulp_geboden
https://www.solopartners.nl/kennisbank/dit-zijn-de-voornaamste-redenen-om-zelfstandig-te-werken-de-zorg/
http://www.monitorarbeid.tno.nl/publicaties/whitepaper-flexibele-schil-het-kan-anders
http://www.monitorarbeid.tno.nl/publicaties/factsheet-werkstress
https://assets.trimbos.nl/docs/0814842e-5ae7-4394-8b12-84b94909cedb.pdf
https://www.autisme.nl/media/268741/rapport_advies_streefcijfers_intensivering_ambulante_ggz.pdf
https://assets.trimbos.nl/docs/3c0ea839-ee7c-4427-b393-8e7819afa323.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/01/leiderschap-zelfsturing-en-teamsamenwerking-in-de-verpleeghuiszorg-voor-mensen-met-dementie-monitor-woonvormen-dementie
https://transvorm.org/actueel/blog/hoe-aantrekkelijk-werken-de-zorg-eigenlijk-deel-2
https://www.sigra.nl/sites/default/files/images/resultaten_uitstroomonderzoek_2017.pdf
https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/uwv-arbeidsmarktprognose-2018-2019.aspx
https://www.sigra.nl/sites/default/files/downloads/arbeidsmarkt/arbeidsmarktonderzoek/vacaturepeiling_voorjaar_2018_sigra_en_vbz.pdf


30

•  Van der Meulen,P. (2018) Terug naar de bedoeling van de zorg?! Masterscriptie  
Opleiding Healthy Ageing Professional Link 

•  Van Iersel, M. et. al: Perceptions of community care and placement preferences in  
first-year nursing students: A multicentre, cross-sectional study. Achieve (2017) 

•  Van Iersel, M. & Zandvliet, J. Aandacht voor de wijk in opleidingen hbo-verpleegkunde: 
inventarisatie van interventies. ZonMw (2018). 

•  Vernet: Door ziekteverzuim lekt half miljard euro weg uit de zorg. Link 
•  Verwey-Jonker: Personeelstekorten in het zwaardere segment van de Jeugdhulp in  

Amsterdam (2018) Link 
•  VGN – Arbeidsmarkt in de gehandicaptenzorg onder druk (2017). Vereniging  

Gehandicaptenzorg Nederland. artikel 
•  VGZ: Whitepaper positieve gezondheid Link 
•  VTV: Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV 2018). RIVM (2018) Link 
•  Zorginnovatiewinkel: Innovatie ontbijten tournee “eOntbijt” Ervaringen met e-health uit de 

12 provincies Link 
•  ZorgpleinNoord: Samenwerkende ZZP’ers Zorg en Welzijnssector. Afstudeeronderzoek Liza 

Marie Bruins Link 
•  Zuster Jansen: Onderzoek ZZP’ers zorgsector Link 
•  ZZP Barometer: Aantal ZZP’ers in de zorg met 50 procent toegenomen Link 


30

http://www.publicatiesarbeidsmarktzorgenwelzijn.nl/download/5104/
https://www.vernet.nl/ziekteverzuim-lekt-half-miljard-euro-weg-zorg
https://www.verwey-jonker.nl/doc/2018/217016_Personeelstekorten-in-het-zwaardere-segment-van-de-Jeugdhulp-in-Amsterdam_WEB.pdf
https://www.vgn.nl/artikel/26144
https://www.vgz.nl/SiteCollectionDocuments/zakelijk/whitepapers/vgz-whitepaper-positieve-gezondheid.pdf
https://www.vtv2018.nl/
http://www.zorginnovatiewinkel.nl/wp-content/uploads/2018/06/eOntbijt-eindverslag-1-6-2018.pdf
https://www.zorgpleinnoord.nl/media/documents/overige-publicaties-afstudeeronderzoek-liza-marie-bruins-samenwerkende-zzpers-zorg-welzijnssector.pdf
https://www.zusterjansen.nl/blog/onderzoek-zzpers-zorgsector/


31


Afkortingen
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COROP: Gebiedsaanduiding. Lees meer 
ESF-subsidie: Europees Sociaal Fonds 
FACT: Flexible Assertive Community Treatment 
GGD: Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
GGZ:  Geestelijke Gezondheidszorg 
GZC’s: Gezondheidscentra 
Hbo: Hoger beroepsonderwijs 
HR: Human Resource 
IG: Verzorgende Individuele Gezondheidszorg  
KAM:  Kennemerland, Amstelland en Meerlanden 
LHV: Landelijke Huisarts Vereniging 
M: Master  
Mbo: Middelbaar beroepsonderwijs 
MMZ: Medewerker Maatschappelijke Zorg 
MWD: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening  
NEA: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 
NHG: het Nederlands Huisartsen Genootschap 

OCW: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
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POH: Praktijkondersteuner Huisarts 
PW: Pedagogisch medeWerker 
RAK: Regionaal Aanpak Kwaliteitskader 
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V&V: Verpleging & Verzorging  
VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 
VVT: Verpleging, Verzorging en Thuiszorg 
VWS: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Welzijn &MD: Welzijn en Maastschappelijke Dienstverlening  
Wet IKK: Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang 
WIZM:  Walcheren Integrale Zorg Model 
WO: Wetenschappelijk Onderwijs  
ZZP: Zelfstandige Zonder Personeel 
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