Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2018

Stedendriehoek &
Noord-Veluwe

Ontwikkeling regionale werkgelegenheid

Opvallende kenmerken
1 januari 2022: 50.951
banen (prognose)

▪ Voor de toekomst wordt een groot tekort aan personeel verwacht. Wanneer
niet wordt ingegrepen kunnen 1 op de 10 werkplekken in 2022 niet worden
ingevuld. Door de vergrijzing neemt de vraag naar (complexere) zorg toe.
Tegelijk bereikt een aanzienlijk deel van het personeel de pensioengerechtigde leeftijd. Daarbij nemen de tekorten in de diverse werkvelden
vooral toe in de (gespecialiseerde) V&V-functies, terwijl in bepaalde sociaalagogische functies, waaronder het sociaal cultureel werk, een daling wordt
voorzien.

Oplossingsrichtingen
Om te voldoen aan de toekomstige personeelsbehoefte dient in de regio van
WGV Zorg en Welzijn extra aandacht uit te gaan naar:
▪ Behoud van personeel (gezondheid);
▪ Een slimme inzet van personeel;
▪ Een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt;
▪ Technologie, sociale innovatie en transities in de (zorg)werkvelden en ketens.
1 januari 2018: 46.319 banen
Beroepen met sterkst stijgende werkgelegenheid

Verpleegkundige (NLQF 6) + 53,8%
Verpleegkundige (NLQF 4) + 28,4%
Pedagogisch werker (NLQF 4) + 27,5%

Op de volgende bladzijden van deze arbeidsmarktverkenning lichten we deze
oplossingsrichtingen uit. Hierbij is het noodzakelijk om als werkgevers zorg en
welzijn samen met het (beroeps)onderwijs en andere relevante stakeholders te
werken aan strategische personeelsplanning (SPP) en strategische opleidingsplanning (SOP) om zowel nu als in de komende jaren te zorgen voor voldoende
en bekwaam personeel.

Gemiddelde stijging
werkgelegenheid: +10,0%
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Behoud van personeel (gezondheid)

Opvallende kenmerken

Groene en grijze druk 2015 - 2040
Groene druk (Stedendriehoek & Nw-V)
Grijze druk (Stedendriehoek & Nw-V)
Groene druk (Oost-Nederland)
Grijze druk (Oost-Nederland)
Groene druk (landelijk)
Grijze druk (landelijk)

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Groene druk: verhouding personen van 0 tot 20 jaar en 20 tot 65 jaar.
Grijze druk: verhouding personen van 65 jaar en ouder en 20 tot 65 jaar.

Leeftijdsopbouw werknemers zorg en welzijn Oost-Nederland
40%

▪ Gelijk aan Oost-Nederland en Nederland stijgt in de Stedendriehoek &
Noord-Veluwe de gemiddelde personeelsleeftijd (momenteel 43 jaar). Meer
medewerkers gaan met pensioen. Tegelijk neemt het aantal jongeren dat kan
instromen volgens het CBS tot 2029 af.
▪ In de Stedendriehoek & Noord-Veluwe neemt de grijze druk in gelijke mate
toe als in de rest van Oost-Nederland. Hiermee stijgt deze sterker dan
landelijk het geval is en neemt de zorgvraag de komende jaren toe. Enerzijds
omdat ouderen een groter beroep op de zorg doen, anderzijds omdat de
complexiteit van de zorg voor deze doelgroep toeneemt.
▪ Het aantal 55-plussers in zorg en welzijn stijgt. Dit speelt vooral in de GGZ,
VVT, ziekenhuizen en de welzijn en maatschappelijke dienstverlening.
▪ Het verzuimpercentage in de ziekenhuizen en langdurige zorg in OostNederland loopt gelijk met Nederland. Afhankelijk van de seizoenen van het
jaar, beweegt zij zich tussen de 4 en 6 procent. Hierbij is vaak sprake van
langdurig verzuim (langer dan 3 maanden).

Oplossingsrichtingen

30%

Het behoud van personeel dient voorop te staan via:
▪ Leeftijds-en levensfasebewust personeelsbeleid;
▪ Preventieve maatregelen fysieke belasting en agressie;
▪ Aandacht voor mantelzorgers;
▪ Zelfregie van de medewerker;
▪ Het langer blijven doorwerken aantrekkelijk maken.
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Verzuimpercentage ziekenhuizen en langdurige zorg 2016 - 2018
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Gehandicaptenzorg: 5,9% (waarvan 67% langdurig)
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Geestelijke gezondheidszorg: 5,8% (waarvan 68% langdurig)
Verpleging, verzorging, thuiszorg: 7,1% (waarvan 67% langdurig)
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Slimme inzet van personeel

Opvallende kenmerken

Selectie van vacatures op ZorgSelect

▪ Tussen 2015 en 2018 is het aantal vacatures op ZorgSelect voor heel OostNederland toegenomen met 30% naar ruim 6.500 vacatures.
▪ Gelijk aan het landelijk beeld zijn moeilijk vervulbare vacatures in de
Stedendriehoek & Noord-Veluwe onder meer de (gespecialiseerde) V&V,
VG-artsen, GZ-psychologen en psychiaters.
▪ Er is sprake van veel mobiliteit, waarvan een groot deel tussen branches zorg
en welzijn.
▪ De uitstroomcijfers tonen een ‘braindrain’ aan: 35% van de uitstromers verlaat
de sector of laat zich voortaan bijvoorbeeld als ZZP’er inhuren. Dit laatste
zorgt voor hogere loonkosten en meer werkdruk onder het vaste personeel.
Ook in andere delen van het land zien we een vergelijkbaar percentage van
ongeveer 40% de sector verlaten. Onder deze uitstromers bevinden zich ook
veel jongere medewerkers (<30 jaar).
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Opvallende kenmerken

Verhouding deeltijdfactor zorg en welzijn 2016 en 2018
≤ 0,4 fte
20%
≥ 0,8 fte
31%

22%

29%

▪ In 2018 is de contractomvang in Oost-Nederland gestegen ten opzichte van
2016. Het aandeel medewerkers met een (klein) contract van minder dan 0,4
fte is gedaald van 22% naar 20%. Het aantal medewerkers met een (groot)
contract van meer dan 0,8 fte is gestegen van 29% naar 31%.
▪ Flexibilisering van arbeid heeft voornamelijk in welzijn, jeugdzorg en
kinderopvang (WJK) een vlucht genomen. Een steeds groter deel van de
personele inzet verloopt via flexibele en tijdelijke contracten en via de inzet
van ZZP’ers. De verwachting is dat deze trend navolging krijgt in de
werkvelden van de zorg. Hierop dient geanticipeerd te worden om een te
hoge stijging van de loonkosten door personeel van buitenaf te voorkomen.
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Contractvormen zorg en WJK Stedendriehoek & N-Veluwe 2013 - 2016
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Oplossingsrichtingen
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▪ Gezamenlijke acties van werkgevers zorg en welzijn zijn vereist om
medewerkers duurzaam in te blijven zetten. De Regionale Actieplannen
Aanpak Tekorten (RAAT) vormen hiervoor belangrijke overlegtafels.
▪ Ook kan het SectorplanPlus worden gebruikt om de nieuwe instroom te
bevorderen en via praktijk- en werkbegeleiders beter te begeleiden.
▪ Het is een noodzaak dat werkgevers samen meer invulling te geven aan de
werving van medewerkers. Via de nieuwe contactpunten in de regio kunnen
medewerkers voor de sector worden geworven. Hierbij dient de werkvraag
van de beoogde medewerker het uitgangspunt te zijn. Ook dient vaker te
worden gekeken naar (innovatieve vormen van) combinatiebanen, zodat
grotere arbeidscontracten mogelijk zijn.
▪ De ‘braindrain’ dient een halt te worden toegeroepen. De medewerkers die
stoppen bij een werkgever dienen idealiter begeleid te worden naar een
andere baan (branche) in de sector.
▪ Job-carving kan zorgen voor efficiëntie in het werk en werkgelegenheid
bieden voor instromers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
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Betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt Oost-Nederland
Studie- en sectorrendement selectie van V&V-functies
Instroom in opleiding

Opleiding met succes behaald Na opleiding aan de slag in sector

Verpleegkunde niv.6:
1.929 (100%)

1.080 (56%)

945 (88%)

Verpleegkunde niv. 4:
1.420 (100%)

866 (61%)

781 (90%)

Verzorgende niv. 3:
1.293 (100%)

918 (71%)

866 (94%)

Helpende niv. 2:
532 (100%)

383 (72%)

138 (36%)

Opvallende kenmerken
▪ Om de tekorten in zorg en welzijn aan te pakken, dienen meer mensen in te
stromen. Dit geldt in het bijzonder voor de verpleegkundigen op (NLQF)
niveau 4 en 6 en de verzorgenden op niveau 3. Ook vereist de instroom voor
(gespecialiseerde) hbo- en wo-functies op niveau 7 aandacht.
▪ Door het opleidings- en sectorrendement van de V&V-beroepen en sociaalagogische opleidingen dienen verhoudingsgewijs veel mensen in te stromen
in de opleidingen om uiteindelijk voldoende nieuwe mensen aan het werk te
krijgen in de sector.
▪ Bovendien zien we voor de mbo-opleidingen dat het rendement van de BBL
hoger ligt dan voor de BOL. Ook zien we in de landelijke rekentool van het
AZW-programma dat de duale variant op hbo een hoger rendement kent dan
de voltijdsvariant.
▪ Redenen voor studenten om te stoppen zijn onder meer persoonlijke
omstandigheden, het te hoge niveau of het feit dat de opleiding uiteindelijk
niet voldoet aan de verwachtingen.

Oplossingsrichtingen
Studie- en sectorrendement selectie van sociaal-agogische functies
Instroom in opleiding

Opleiding met succes behaald Na opleiding in de slag in sector

SPH niv. 6:
420 (100%)

235 (56%)

174 (74%)

MWD niv. 6:
370 (100%)

159 (43%)

89 (56%)

Maatschap. zorg niv.
4: 954 (100%)

735 (77%)

382 (52%)

Pedagog. werk niv. 4:
1.809 (100%)

1.501 (83%)

616 (41%)

MMZ niv. 3
954 (100%)

639 (67%)

563 (88%)

▪ Hogere instroom in de opleidingen voor krapteberoepen. Partijen in het
werkveld moeten op basis van het hiernaast weergegeven studie- en sectorrendement tot afspraken komen met het onderwijs over hoeveel nieuwe
mensen jaarlijks worden opgeleid. Hierbij kan wellicht ook meer worden
ingezet op de BBL en de duale hbo-varianten die een hoger studie- en sectorrendement kennen.
▪ De numerus fixus dient te worden losgelaten. Zo kent de HAN-restricties voor
de instroom in de hbo-v (max. 400 nieuwe leerlingen per jaar) en stelt ROC
Deltion in Zwolle instroomeisen op mbo-v (max. 150 per jaar).
▪ Naar de opleidingseisen tijdens de studiejaren moet opnieuw worden
gekeken. Zo liggen de studienormen in Oost-Nederland soms hoger dan in de
rest van het land. Naast (het behalen van) een studienormering, kan
bijvoorbeeld ook de motivatie van studenten meewegen. Vanuit de opleiding
kan meer maatwerk per student worden geboden om bij tijdelijk
achterblijvende studieresultaten iemand alsnog naar een diploma voor de
zorg en welzijn te begeleiden.
▪ Studenten die toch uitvallen, kunnen naar een andere opleiding worden
begeleid. Zo wordt voorkomen dat mensen zonder diploma achterblijven.
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Oplossingsrichtingen
Tot slot verdient de kwalitatieve aansluiting van het curriculum en de
beroepspraktijkvorming aandacht. Zeker waar het gaat om:
▪ Leerwerkcentra;
▪ Het ontwikkelen van opleidingen die toekomstproof zijn;
▪ Het sectorbreed opleiden (in plaats van voor een specifieke functie);
▪ De selectie en begeleiding van startende BOL-studenten, zodat studenten
op het juiste opleidingsniveau instromen;
▪ De selectie en begeleiding van startende BBL-studenten en personen die de
duale hbo-varianten volgen, zodat voor de student de balans tussen leren,
werken en privé in evenwicht blijft.
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Technologie, sociale innovatie en transities in de (zorg)werkvelden en ketens
Een gezonde, toekomstbestendige arbeidsmarkt van zorg en welzijn vereist een ommekeer in denken (‘seachange’). Het (slimmer) werven, behouden en inzetten
van personeel en een betere aansluiting van het onderwijs zijn belangrijk, maar onvoldoende. Technologie, sociale innovatie en een transitie van de diverse
werkvelden en ketens in de sector zijn noodzakelijk om de problemen op de arbeidsmarkt op te lossen en kwaliteit van zorg en welzijn te blijven bieden.
In samenwerking met het Universitair InnovatieLab (UIL) staan hieronder een aantal (kansrijke) voorbeelden hiervan weergegeven. Zij raken aan de door het
landelijk AZW-programma onderscheiden vormen van vernieuwingen die denkbaar zijn rondom zowel de interne werkprocessen in de sector als de begeleiding,
behandeling en contacten met cliënten en patiënten.

Trend

Toelichting

Voorbeelden

De ontwikkelingen in Robotica gaan razendsnel. Waar robotica
tot voor kort vooral werd ingezet bij operaties in ziekenhuizen,
wint zij nu op andere vlakken in het medisch en sociaal domein
aan terrein. Zo kan ‘sociale robotica’ in de langdurige zorg op
diverse aspecten complementair zijn aan het werk van de zorgprofessional. Dit blijkt ook uit de ervaringen van bijvoorbeeld
Philadelphia, zie: https://www.philadelphia.nl/robotica

▪

Robotica

▪

▪
▪

Domotica realiseert zorg op afstand, zowel in de thuisomgeving
als in een intramurale setting. Technologische toepassingen
maken het mogelijk dat de zorgverlener en cliënt zich niet in
dezelfde ruimte bevinden en dat minder medewerkers – via
bijvoorbeeld intelligente nachtbewaking – hoeven te worden
ingezet.

Domotica

▪
▪

▪

Bloedrobot Robin die in ziekenhuizen dagelijks honderden
buisjes bloed van de dialyseafdeling naar het laboratorium
brengt, waardoor verpleegkundigen deze wandelingen niet
meer hoeven te maken en het grootste deel van hun tijd op
de afdeling kunnen blijven werken. In de toekomst zal Robin
ook medicijnen, verbanden en naalden kunnen vervoeren.
Human Support Robot (van Toyota) die gordijnen opent,
voorwerpen opraapt en schoonmaakt, zodat mensen langer
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
Biotische robots (robotarmen, -benen en exoskeletten),
zoals robotarm ‘Jaco’ en robot-assistent ‘Lea’.
Sociale robot Phi om een cliënt beter te ondersteunen en de
medewerker gerichter in te zetten (zie verwijzing hiernaast)
of zorgrobot Tessa die ouderen dagelijkse structuur en tips
voor activiteiten geeft.
Videocommunicatie/beeldschermzorg.
Leefstijlmonitoring met slimme sensortechnologie, zoals
Sensara HomeCare (spin-off van TNO) waarmee via
sensoren het dagelijkse gedrag van iemand in kaart wordt
gebracht (eten, slapen, toiletbezoeken, et cetera). Via een
algoritme leert Sensara het vaste dagritme kennen en kan
afwijkende gedragingen van een persoon doorgeven aan
bijvoorbeeld de thuiszorg of familie (mantelzorgers).
Slimme medicijndispensers.
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E-Health kan bijdragen aan de verbetering van interne werkprocessen (zoals via het EPD) als ook aan de begeleiding en
behandeling (via bijvoorbeeld ‘serious gaming’) en de contacten
met cliënten.

E-Health

▪

▪

OZOverbindzorg is met behulp van de provincie Overijssel
en het Health Innovation Park (HIP) tot uitvoering gebracht.
Via dit online samenwerkingsplatform geven zorgverleners
van uiteenlopende disciplines het zorgproces vorm. Daarbij
is ook de cliënt zelf en/of de mantelzorger actief betrokken.
OZOverbindzorg probeert zo onder meer te voorkomen dat
dubbele zorgtaken worden uitgevoerd.
ZELFIE-box is een illustratie van de vele nieuwe vormen die
bestaan op het vlak van gamificatie. Met de ZELFIE-box
kunnen kwetsbare ouderen via onder andere ‘audiopulsen’
hun revalidatieproces na bijvoorbeeld een heupfractuur zelf
(thuis) doorlopen.

Blockchain is een systeem om gegevens online vast te leggen
en over te dragen. Een blockchain bestaat uit een netwerk van
computers met elk een kopie van een database die gezamenlijk
wordt beheerd. Blockchain heeft de potentie om de leidende
infrastructuur voor elektronische patiëntendossiers en
persoonlijke gezondheidsdossiers te worden.

▪

In de Gelderse kraamzorg experimenteren drie instellingen
met een kraamzorgapp die is gebaseerd op blockchaintechnologie. Hiervoor werken zij samen met het Zorginstituut, zorgverzekeraar VGZ en softwareontwikkelaar
Ledger Leopard. De app leidt tot minder administratieve
rompslomp voor verzekeraars en kraamverzorgers en tot
meer regie over de zorg bij ouders. Meer informatie hierover
is te vinden op: www.zorginstituutnederland.nl.

Zowel in het medisch als sociaal domein kan het werk rond de
cliënt en patiënt slimmer worden georganiseerd. Lange, dure
en arbeidsintensieve opnames moeten zoveel mogelijk tot het
verleden behoren. Waar mogelijk dient revalidatie en herstel
thuis plaats te vinden. Ook moet de focus meer komen te liggen
op (vroeg)preventie en zelfredzaamheid.

▪

In 2018 is de Vlaamse overheid gestart met de hervorming
van de eerstelijnszorg. Hiervoor zijn regio’s afgebakend –
zogeheten ‘eerstelijnszones’ – waarin de aanbieders vanuit
één pot worden gefinancierd. Vanuit een multidisciplinaire
benadering geven zij vorm en inhoud aan de zorg rondom
de burger. Hierbij vormen een preventieve en buurtgerichte
aanpak de uitgangspunten en zijn ook de verenigingen van
patiënten en mantelzorgers nauw betrokken. Zie voor meer
informatie bijvoorbeeld de website over de eerstelijnszone
van Gent: www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-gent.

Blockchain

Anders werken

Nieuwe vormen van samenwerking in de regio, waaronder het
eerdergenoemde OZOverbindzorg, helpen. Maar ook nieuwe
financieringsvormen bieden kansen. Zo kunnen we leren van
onze zuiderburen (zie hiernaast) waar onder andere in de stad
Gent wordt geëxperimenteerd met een integrale financiering
voor de volledige eerstelijnszorg. Deze aanpak moet bijdragen
aan een efficiënte inzet van kapitaal en menskracht.
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Colofon
Deze arbeidsmarktverkenning is een uitgave van WGV Zorg en Welzijn die met
medewerking van Bureau Bartels tot stand is gekomen.
Edities
De verkenning is uitgebracht in 4 edities:
▪ Twente
▪ Achterhoek
▪ Regio Zwolle
▪ Stedendriehoek & Noord-Veluwe
Alle edities zijn online te bekijken via: www.wgvzorgenwelzijn.nl/publicaties
Verklaring cijfers
De cijfers in elke editie hebben betrekking op de betreffende regio, tenzij dit anders is
aangegeven met Oost-Nederland of Nederland. Onder Oost-Nederland verstaan we het
hele werkgebied van WGV Zorg en Welzijn.
Gehanteerde bronnen
▪ AZW – Actuele ontwikkelingen Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2018
▪ Centraal Bureau voor de Statistiek (Statline)
▪ ROA – De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022
▪ SCP – De flexibele schil van de Nederlandse arbeidsmarkt
▪ Universitair Innovatielab (WGV Zorg en Welzijn) – Joseph Dommeck & Paulien Pakkert
▪ UWV – Zorg factsheet arbeidsmarkt 2018
▪ Vernet Viewer WGV Zorg en Welzijn
▪ Vilans – 12 technologische ontwikkelingen in de zorg
▪ VWS – Actieprogramma werken in de zorg
▪ Werk.nl – Arbeidsmarktinformatie zorg
▪ WGV Zorg en Welzijn – eigen bronnen
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WGV Zorg en Welzijn
WGV Zorg en Welzijn is opgericht door regionale zorg- en welzijnsinstellingen. De
vereniging richt zich op de personeelsvoorziening van de sector. WGV Zorg en Welzijn
rekent Twente, Achterhoek, regio Zwolle en Stedendriehoek & Noord-Veluwe tot haar
werkgebied. Bij de vereniging zijn 140 organisaties aangesloten. In het gehele werkgebied
werken zo’n 156.000 mensen in zorg en welzijn.

Altijd op de hoogte blijven?

Volg ons @WGVZorgWelzijn

Volg of word lid van groep WGV Zorg en Welzijn

Ontvang het BestuurdersMagazine
wgvzorgenwelzijn.nl/bestuurdersmagazine

Zutphenseweg 51
7418 AH Deventer
Tel. 088 255 66 50

info@wgvzorgenwelzijn.nl
www.wgvzorgenwelzijn.nl
www.zorgselect.nl
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