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WERKGEVERSVERENIGING ZORG EN WELZIJN ZUID-HOLLAND ZUID
De Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid (WGV ZHZ) verbindt, faciliteert, jaagt 
aan en verrast werkgevers op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken in de breedste zin, waarbij 
continuïteit en samenwerking de belangrijkste uitgangspunten zijn. 

VERDIEPING
Heeft u behoefte aan meer informatie over een bepaald hoofdstuk in deze publicatie? Ga dan naar 
www.zorgenwelzijnzhz.arbeidsmarktinbeeld.nl voor extra achtergrondinformatie. Bij elk hoofdstuk 
staat ook een QR-code die verwijst naar het betreffende artikel.

INLEIDING

COPYRIGHT BRONNEN
Voor vragen en opmerkingen over deze publicatie 
kunt u contact opnemen met de WGV ZHZ: 
www.zorgenwelzijnzhz.nl/medewerkers

Indien u gegevens uit deze publicatie overneemt 
ontvangen wij daar graag bericht van. 

Aangesloten zorginstellingen
Arbeidsmarkt in beeld – E’til
AZW Info
CBS
PFZW
FZO
Stagefonds

Met de cijfers in deze rapportage proberen 
we de toekomstige arbeidsmarktsituatie 
zo goed mogelijk in beeld te brengen. 
Dit neemt niet weg dat de toekomst zich 
moeilijk laat voorspellen. 
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INLEIDING
Voldoende gekwalificeerde medewerkers die met plezier in hun werk zorg bieden 
aan alle zorgvragers in de regio. Daar staat de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn 
Zuid-Holland Zuid voor! 

Met deze publicatie geven we u inzicht in de huidige situatie op de regionale 
arbeidsmarkt en de prognoses voor de toekomst; noodzakelijke informatie om 
strategische keuzes te kunnen maken voor uw organisatie en voor de regio. Hoewel 
de situatie op de arbeidsmarkt – mede dankzij inspanningen van de regio verbetert, 
blijft de situatie nijpend. Aandacht voor en gezamenlijke inspanning op instroom, 
ontwikkeling, innovatie en behoud van medewerkers blijft noodzakelijk om ook de 
komende jaren de gevraagde zorg in de regio te kunnen blijven leveren. 

“GOED EN SLIM WERKGEVERSCHAP IS CRUCIAAL: 
WIJ ROEPEN ALLE WERKGEVERS OP OM HET 
GESPREK AAN TE GAAN MET DE MEDEWERKERS.”
Hugo de Jonge, Minister van VWS
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Bron: PFZW bewerkt door WGV ZHZ

Aantal werknemers in Zorg & Welzijn ZHZ

23.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019

PROGNOSE

2018
2019

2018 2020 2021 2022

24.000

25.000

26.000

27.000

28.000

29.000

30.000

31.000

23.000

24.000

25.000

26.000

27.000

28.000

29.000

30.000

31.000

202320222021202020192018201720162015201420132012

PROGNOSE

2019

2018

De impact van de vergrijzing wordt steeds beter zichtbaar:

Het aantal 75+-ers stijgt de komende vier jaar 
met 17%

Tot 2030 stijgt dit aantal 75+-ers in totaal met 
45% ten opzichte van nu

Zowel de beroepsbevolking als het aantal 
jongeren neemt alleen maar af

Vergeleken met de prognoses uit 2017 stijgt het 
aantal ouderen naar 2030 toe minder hard dan 
gedacht,  het aantal jongeren daalt in de nieuwe 
prognoses harder dan eerder gedacht

Een andere organisatie van de zorg is nodig om 
ook in de toekomst iedereen zorg te kunnen 
blijven bieden
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ONTWIKKELING IN PERSONELE SAMENSTELLING
Verdeling medewerkers naar leeftijd in 2010, 2015 en 2019

2015

2019
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2DUURZAME 
INZETBAARHEID

Het aantal jongeren in de sector is nog niet op het 
niveau van voor de bezuinigingen

Het aantal medewerkers van 50 jaar en ouder stijgt 
hard

Er is een verband tussen de leeftijd van medewerkers 
en verzuim. Verzuim neemt toe met het stijgen van de 
leeftijd

Medewerkers tot 25 jaar hebben het laagste 
verzuim. Maar hun verzuim stijgt het hardst
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Verzuim per branche per jaar

Gemiddeld
zorg en welzijn

Bron: CBS

Gemiddeld verzuim
landelijk

Verpleging, verzorging en 
thuiszorg

Gehandicaptenzorg

Ziekenhuizen en overige 
medisch specialistische zorg

Geestelijke gezondheidszorg

Het verzuim stijgt in alle branches

In de ziekenhuizen ligt het verzuim het laagst, in de 
VVT het hoogst

Het verzuim ligt in de zorg structureel hoger dan 
gemiddeld genomen over alle sectoren

Dit is met name te verklaren doordat het werk in de 
zorg vaak fysiek en intensief is
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DUURZAME 
INZETBAARHEID

Alle medewerkers zorg en welzijn

19% wisselt van baan

34% van de 
baanwisselaars 
verlaat de sector

In 2018 verliet 19% van de regionale medewerkers 
zijn of haar werkgever

Van deze 19% verliet 34% de zorgsector

Dit betekent dat in 2018 zo’n 2.000 medewerkers de 
regionale zorg en welzijnssector hebben verlaten

15 leden van de WGV ZHZ doen mee aan het 
doorlopende uitstroomonderzoek onder 
medewerkers. De resultaten hiervan worden 
later dit jaar op onze website gepubliceerd
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EFFECTEN UITSTROOM OP ORGANISATIENIVEAU

Situatie op 1 januari
100 medewerkers in de organisatie

Bestemming na vertrek in ZHZ (2018)

Situatie op 31 december
81 medewerkers in de organisatie

  andere werkgever, zelfde branche

              andere branche binnen zorg en welzijn

          buiten zorg en welzijn

   met pensioen

7

4

7
1
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In dit hoofdstuk vindt u informatie over de 
tekorten waar de regio de komende jaren mee 
geconfronteerd wordt. Deze cijfers zijn bepaald 
met behulp van het Model Zorggebruik. Dit is 
een prognosemodel dat niet primair kijkt naar de 
beschikbare budgetten. Het Model Zorggebruik 
baseert zich op de ontwikkelingen van de vraag 
naar zorg. Deze ontwikkelingen worden voorspeld 
met behulp van zorggebruikdata, demografische 
ontwikkelingen en zaken als epidemiologie en 
sociaal-economische status. Hieruit komt een 
verwachting van de toekomstige vraag naar zorg. 

De vraag naar zorg wordt vervolgens omgerekend 
naar een vraag naar personeel.

Dit jaar is het Model Zorggebruik verder uitgebreid. 
Voor de functies in de verpleging & verzorging 
maken we nu niet langer gebruik van de landelijke 
voorspelde functiemix, maar gaan we uit van de 
verwachte regionale functiemix zoals deze in de 
kwaliteitsplannen van de regionale instellingen 
is opgenomen. Zo worden de verwachtingen nog 
specifieker gemeten. 

UITDAGINGEN 
TOEKOMSTIG PERSONEEL 3
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Prognose per functie voor 2022

Alle tekorten zijn weergegeven in aantallen medewerkers, dus niet in fte. 

11439

659 2156

141
97

97

MMZ 3 MMZ 4 PW3 PW4 Social work 6

4701396366

Bij de MMZ functies ontstaat de komende jaren een 
wankel evenwicht op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt voor medewerkers op MMZ4 niveau 
zal zeer krap blijven. Het verwachte overschot is een 
klein deel van de totale vraag en houdt geen rekening 
met onderscheid naar  specifieke doelgroepen

In de kinderopvang zorgen veranderingen in 
kwaliteitseisen voor een tekort op niveau 4. Voor een 
deel ligt er mogelijk een oplossing in het opscholen 
van medewerkers op niveau 3

Ook de arbeidsmarkt voor sociaal werkers zal de 
komende jaren nog zeer krap blijven

Aanbod personeel 2019

Tekort 2022

Overschot 2022



14
FACTS & FIGURES 2019 | Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid

UITDAGINGEN 
TOEKOMSTIG PERSONEEL

Prognose per functie voor 2022

Alle tekorten zijn weergegeven in aantallen medewerkers, dus niet in fte. 

1406

261

3105

34

3352

262

1469

193

Helpende 2 Verzorgende 3 Verpleegkundige 4 Verpleegkundige 6

Aanbod personeel 2019

Tekort 2022

Overschot 2022

Het toepassen van de aangepaste functiemix op 
basis van de kwaliteitsplannen in de regio heeft 
een grote impact op de prognoses

Doordat in de kwaliteitsplannen een veel kleiner 
aandeel verpleegkundigen niveau 4 gevraagd 
wordt, ontstaat er een minimaal overschot. 
Wat overigens nog steeds betekent dat de 
arbeidsmarkt voor vpk4 zeer krap blijft

Anderzijds ontstaat er door een grotere vraag naar 
helpenden een tekort op deze functie

Het grote tekort aan hbo-verpleegkundigen zorgt 
ook voor minder instroom in de opleidingen tot 
gespecialiseerd verpleegkundige
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GESPECIALISEERD VERPLEEGKUNDIGEN
Tekorten gespecialiseerd verpleegkundigen in 2026 in de regio ZHZ

Operatieassistenten

Deskundigen infectiepreventie

Het aantal tekorten loopt op tot zo’n 11 
SEH-verpleegkundigen. Dit is 18% van de 
totale vraag naar SEH-verpleegkundigen.

-11 +2

I.C.

Bij de IC-verpleegkundigen is er een overschot 
van 2 personen. Dit is nog geen 2% van het 
totale aantal IC-verpleegkundigen. Hierdoor is 
er geen ruimte om uitvallende medewerkers op 
te vangen.
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Inmiddels zijn daar nog diverse leden 
bijgekomen. Waarom? Omdat we ervan 
overtuigd zijn dat we elkaar nodig hebben om 
nu en in de toekomst kwalitatieve zorgverlening 
in de regio te kunnen garanderen, voor de 
huidige en toekomstige generaties!  

Samen zijn we verantwoordelijk voor 
voldoende nieuwe instroom, voor het 
bieden van doorgroeimogelijkheden aan 
huidige medewerkers, voor het behouden 
van waardevolle zorgmedewerkers voor de 
zorgsector.

Ook zijn we samen verantwoordelijk voor het 
betaalbaar houden van de zorg in de regio, in 
Nederland. Daarnaast hebben we elkaar nodig 
om een vuist te maken tegen ontwikkelingen 
die continuïteit van zorg in de regio in de weg 
kunnen staan. Daar staat RAAT voor! 

Op de volgende pagina’s wordt duidelijk wat we 
als regio ten aanzien van de RAAT afspraken 
gerealiseerd hebben en waar nog uitdagingen 
liggen. 

REGIONAAL ACTIEPLAN 
AANPAK TEKORTEN 
(RAAT) 4

Samen aan de slag!
In januari 2018 ondertekenden 22 leden de RAAT-afspraken
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10% meer opleiden

Innovatief opleiden

STOP

€
Aandeel uitstoom naar 
buiten de sector naar 35%

Vasthouden aan CAO lonen

Platform uitdagende 
klussen

Geen actieve aquisitie

Openheid over uitstromen-
de medewerkers*

RAAT ambities

Score voor het behalen van de 
ambitie op een schaal van 0 tot 6

De RAAT-afspraak over het 
platform uitdagende klussen 
bleek niet aan te sluiten bij de 
wensen van de medewerkers*
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+ Instroom
In totaal begonnen in 2018 ruim 7.000 
medewerkers in ZHZ aan een nieuwe baan in 
zorg en welzijn. De herkomst van de nieuwe 
medewerkers is als volgt verdeeld:

- Uitstroom
Ruim 5.900 medewerkers verlieten in 
2018 hun werkgever in  zorg en welzijn. 
De uitstroombestemming van deze 
medewerkers is als volgt verdeeld:

Eerder dienst-
verband zelfde 
branche

26%

Eerder dienst-
verband andere 
branche

Herintreder

Zij-instromer

Starter op de 
arbeidsmarkt

19%

18%

27%

11%

Aansluitend 
dienstverband 
binnen de 
branche

Aansluitend 
dienstverband in 
andere branche, 
binnen zorg en 
welzijn

Buiten zorg en 
welzijn

Pensioen

38%

24%

34%

4%

De instroom is in 2018 ruim 4 procent hoger 
dan in 2017

Dit is vooral te danken aan een sterke groei 
van het aantal zij-instromers, starters en 
herintreders

Het aantal bestaande medewerkers dat 
aan een nieuwe baan begon daalde in 2018 ten 
op zichte van 2017

- Het aantal medewerkers dat een organisatie 
verliet, steeg met maar liefst 30%

Het aandeel mensen dat uitstroomt uit de 
sector is gedaald. Doordat de totale uitstroom 
groter is, is het absolute aantal medewerkers 
dat de sector helemaal verlaat toch gestegen

-

REGIONAAL ACTIEPLAN 
AANPAK TEKORTEN 
(RAAT)



19

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100
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Bij verlagen uitstroom

Bij verhogen instroom

Zonder actie 

Helpende 
(niveau 2)

Verzorgende 
(niveau 3)

Verpleegkundige
(niveau 4)

Verpleegkundige
(niveau 6)

Impact RAAT afspraken op tekorten

Zonder actie

Bij verhogen instroom

Bij verlagen uitstroom

Bij verhogen instoom en 
verlagen uitstroom

+5,5%
MMZ-4

+5,3%

-13,2%VP-4
+13,17%

VIG-3
HBO-V

Het totaal aantal fte bol/bbl plekken steeg voor deze 
opleidingen met 5 procent. Daarmee is de helft van de 
RAAT doelstelling in 1 jaar bereikt

De daling op hbo-v is – zeker met het oog op de 
arbeidsmarkttekorten op hbo-v niveau -zorgwekkend. 
Het ontbreken van een hbo-v opleiding in de regio speelt 
hierin waarschijnlijk een grote rol

Ontwikkeling in het aantal fte BOL en BBL per opleiding binnen de 
zorginstellingen in de regio 2017-2018 t.o.v. 2016-2017

-2
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-2
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-1
93
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-1
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-1
35

-1
41

87
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SECTORPLANPLUS subsidie ter stimulering opleidingen van zorgmedewerkers

Aantal trajecten verdeeld naar opleidingsactiviteit, augustus 2017 - december 2018 (tijdvak 1 en 2)

Aantal aangevraagde trajecten tijdvak 3, opleidingen gestart in 2019
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38
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(>128 uur)

38

ONDERWIJS  
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Beschikbaar budget  in 

regio ZHZ voor tijdvak 3
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Studie- en opleidingsrendement in de regio ZHZ

Helpende (niv 2) Verzorgende IG (niv 3) Verpleegkunde (niv 4) Dokterassistent (niv 4) MMZ 3 (niv 3) MMZ 4 (niv 4) Verpleegkunde (hbo) SPH (hbo) Maatschappelijk Werk 
en Dienstverlening (hbo)
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100%

Studierendement ZHZ
Het percentage studenten dat het diploma haalt (in 
de periode studieduur + 1 jaar).

Opleidingsrendement
Percentage leerlingen dat en het diploma haalt, en 
daarna ook in de zorg gaat werken.

Het aandeel bbl-studenten neemt toe ten opzichte van het aandeel bol-studenten

Traditioneel haalt een hoger aandeel van de bbl-studenten haar diploma

Dit komt doordat bbl-studenten vaak al ouder zijn en bewuster kiezen voor een 
opleiding

Door een hoger aandeel bbl-ers zal het studierendement stijgen. 
Dit is goed nieuws voor de arbeidsmarkt.



Nieuwe instroom in opleidingen op HBO niveau

HBO
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Nieuwe instroom in de opleidingen op MBO niveau

MBO
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HBO
Ambitie RAAT:  
10% meer opleiden in de regio

Wat betreft het verhogen van de instroom in 
de opleidingen zitten de opleidingen helpende 
en verzorgende al ruimschoots boven de 
doelstelling. Bij de mbo-verpleegkundigen is 
deze doelstelling bijna behaald.

Hoewel sommige opleidingen nog achterblijven, stijgt de 
totale instroom in de zorgopleidingen gestaag

Het is zaak om deze trend door te zetten naar alle 
zorgopleidingen. Daarnaast is het belangrijk ervoor te 
zorgen dat zoveel mogelijk studenten hun diploma behalen 
en in de zorg gaan werken

Hiervoor blijft aandacht nodig voor aantrekkelijke 
stages, goede onboarding en behoud 



www.zorgenwelzijnzhz.nl

www.zorgenwelzijnwerkt.nl 

www.zorgenwelzijnzhz.arbeidsmarktinbeeld.nl


