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Trends in zorg en welzijn

Minder zelfstandigenbanen

1 op de 5 banen is een zelfstandigenbaan. 
Het aantal zzp’ers groeide jarenlang, 
maar is het laatste jaar afgenomen. Dit 
komt onder andere door de Wet DBA die 
is ingevoerd om schijnzelfstandigheid 
tegen te gaan. Hierdoor zijn werkgevers 
behoudend met het inhuren van zzp’ers. 

Nieuwe technologie

Technologische ontwikkelingen kunnen 
leiden tot een grotere zorgvraag, maar 
ook tot arbeids- en kostenbesparing. De 
vraag naar medisch-technisch personeel 
neemt toe en medewerkers moeten 
kunnen werken met deze nieuwe 
technologie.

Toename mantelzorg

Gemiddeld is in Nederland 1 op 
de 8 medewerkers mantelzorger. 
In zorg en welzijn is dit 1 op de 
3. De toename van mantelzorg 
is voor sommige medewerkers 
een extra belasting. Zij ervaren 
combinatiedruk door de combinatie 
van werk en zorgtaken.

Definitie gezondheid verandert

De definitie van gezondheid verandert: behalve de fysieke, 
geestelijke en sociale aspecten van gezondheid gaat 
het ook om het aanpassingsvermogen en eigen regie te 
kunnen voeren. Zorgen voor verandert 
in zorgen dat. Er komt meer aandacht 
voor begeleiding en het versterken 
van eigen kracht en regie, samen met 
vrijwilligers en mantelzorgers.

Meer zorg door vergrijzing

Mensen leven langer, maar niet altijd in 
goede gezondheid. Hierdoor blijft de vraag 
naar zorg stijgen en wordt deze complexer. 
Dit betekent meer vraag naar arbeid. Door 
de vergrijzing stroomt er meer personeel uit. Vraag en 
aanbod dreigt daardoor uit de pas te gaan lopen.

Meer uitzendwerk

Het groeiend aantal banen komt vooral 
voor rekening van uitzendkrachten. Het 
aantal uitzendbanen steeg in een jaar 
met 9%. In de zorg was het afgelopen jaar nog sprake 
van een daling van het aantal banen. De daling was wel 
minder sterk dan de jaren daarvoor.



Lage mobiliteit

Vergeleken met andere sectoren heeft 
zorg en welzijn een lage mobiliteit van 
medewerkers. Degenen die van baan 
wisselen blijven vaak binnen de sector 
werken.

Meer combinatiebanen

Steeds meer medewerkers hebben 
meer dan 1 baan. In zorg en welzijn 
en in het onderwijs komen het vaakst 
combinatiebanen voor.

Hoger opgeleid personeel nodig

Doordat mensen langer thuis 
blijven wonen en eenvoudige zorg 
zoveel mogelijk zelf organiseren, 
neemt de vraag naar laagopgeleid 
zorgpersoneel af. De vraag naar 
hoger opgeleid personeel neemt toe 
door meer complexere zorgvragen in 
de professionele zorg. 

Andere competenties

Medewerkers krijgen meer verant-
woordelijkheid door de samenwerking 
met vrijwilligers en mantelzorgers. Dit 
vraagt ook om andere competenties. 

Vacatures nemen toe

Het aantal vacatures neemt toe 
voor verzorgenden IG (NLQF 3) en 
verpleegkundigen (NLQF 4 en 6).

Inzet e-health

De opkomst van e-health draagt bij aan 
het langer zelfstandig thuis kunnen blijven 
wonen. Domotica bevordert daarbij de 
zelfredzaamheid. Langdurige zorg krijgt een 
andere dimensie door de inzet van robots. 

Scholing belangrijker

Het verbeteren en behouden van 
vaardigheden wordt belangrijker, 
maar het aandeel werkenden dat een 
opleiding volgt blijft constant. Groepen 
met een zwakkere arbeidsmarktpositie hebben relatief de 
minste scholing. Kabinetsbeleid is gericht op een leven 
lang leren, toegerust zijn op permanente verandering 
en werken aan duurzame inzetbaarheid. Hierbij is een 
cultuuromslag over leren nodig.

Meer eerstelijnszorg

Door decentralisaties en verschuivingen 
in de zorgverlening groeit de zorgvraag 
in de eerste lijn. De werkgelegenheid in 
de huisartsenzorg neemt daardoor toe.



Werkgelegenheid in de regio

Omvang en ontwikkeling banen, verwachting 2017

Werkloosheid

Sectoren met de 
meeste banen

zakelijke 
diensten

industrie

detailhandel

zorg en 
welzijn

56% van de 276.000 
banen in de regio

Door het economisch herstel neemt 
de werkgelegenheid toe en neemt 
de werkloosheid af. Het aantal WW-
uitkeringen in de eerste helft van 
2016 daalde met 10% ten opzichte 
van de eerste helft van 2015. In de 
zorg was de afname groter dan 
gemiddeld: ondanks ontslagen bij 

thuiszorgorganisaties werden er in 
Twente minder nieuwe WW-uitkeringen 
verstrekt aan Helpenden thuiszorg. Ook 
nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen 
aan Woonbegeleiders en Leiders 
kinderopvang af. Het WW-percentage is 
in Twente 5,3% en dat is hoger dan het 
landelijk gemiddelde van 4,8%. 



Verdeling functiegroepen

Sociaal-agogische functiesV&V functies

10% Helpende en zorghulp (NLQF 1 en 2)

14%  Med. maatsch. zorg (NLQF 3 en 4)

37% Verpleegkundige (NLQF 4 en 6)

39% Verzorgende (NLQF 3)

1% Sociaal cultureel werk (NLQF 4)

2% Sociaal dienstverlener (NLQF 4)

4% Culturele en maatsch. vorm. (NLQF 6)

11% Pedagogiek (NLQF 6)

15% Maatsch. werk en dienstverlening (NLQF 6)

21% Pedagogisch werker (NLQF 3 en 4)

47% Sociaal pedagogisch hulpverlener (NLQF 6)

Aandeel werkvelden regio t.o.v. landelijk in %
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Aandachtspunten

Duidelijkheid over de 
(on)mogelijkheden in de 
sector helpt werkenden bij 
het maken van een keuze 
voor (ander) werk.

Opleidingen waarvan de 
instroom is afgenomen maar 
waar op termijn weer vraag 
naar is, verdienen extra 
aandacht.

Ontschotting en 
ketenvorming maken het 
extra van belang dat relevante 
partijen op regionaal niveau 
kiezen voor een integrale 
aanpak, afstemming en 
samenwerking op het gebied 
van personeelsvoorziening en 
arbeidsmarktbeleid.

Top drie stijgers
Pedagogisch werker (NLQF 4)        5,4 %
Verpleegkundige (NLQF 6)       4,7 %
Medewerker maatschappelijke zorg (NLQF 3)  4,0 % 

Top drie dalers
Pedagogisch werker (NLQF 3 )  - 8,4 %
Sociaal cultureel werker (NLQF 4)  - 3,7 %
Sociaal dienstverlener (NLQF 4)  - 3,3 %

Verandering werkgelegenheid
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Verandering totaal aantal banen
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Ontwikkelingen werkgelegenheid

Ontwikkeling werkgelegenheid naar kwalificatie

Gemiddelde jaarlijkse stijging en daling 2015-2020 in % van het totaal



Vacatures zorg en welzijn

Vacatures ZorgSelect Oost-Nederland per functie
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2014 - 1.464 vacatures

2015 - 2.030 vacatures

2016 - 3.593 vacatures
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Vacatures

Door bezuinigingen daalde de werkgelegenheid in zorg en welzijn de afgelopen 
jaren. Doordat de sector zo omvangrijk is, bleven vacatures bestaan. Wel is het 
gevraagde opleidingsniveau vaak hoger dan dat van de werkzoekenden. 



Duurzame inzetbaarheid

Gezonde medewerkers

Gezond ondernemen behoeft een gezonde 
medewerker. Hierbij ligt de nadruk op 
preventie. Werkdruk, onzekerheid en stress 
kunnen tot hogere uitvalrisico’s leiden. 
Leefstijl en voedingsgewoonten krijgen steeds 
meer aandacht. Voorkomen is beter dan genezen.

Contractvormen Nederland

Tijdelijk dienstverband met vaste uren

Contract zonder vaste uren

Zelfstandige

Vast contract met vaste uren

66%

9%

10%

15%

De meeste zzp’ers werken in 
huisartsenzorg en gezondheidscentra, 
GGZ en kinderopvang.

De meeste medewerkers zonder 
vaste uren werken in de VVT en de 
kinderopvang.

Meer zelfsturende teams

Zorgmedewerkers werken steeds vaker 
in zelforganiserende of zelfsturende 
teams. Zelfregie geeft medewerkers 
meer vrijheid zich te ontwikkelen 
binnen het werk en 
levert daardoor een 
positieve bijdrage aan 
de kwaliteit van zorg.

Mobiliteit 
stimuleren

Werkgevers stimuleren meer 
mobiliteit bij medewerkers 
en het nadenken over de 
loopbaan om 
de arbeids-
marktfitheid te 
vergroten.

Aanpassing 
personeelsbestand

Door hervormingen en bezuinigingen 
passen organisaties de samenstelling 
van hun personeelsbestand aan. Dat 
gebeurt bijvoorbeeld door middel van 
een flexibele schil of 
door het inkrimpen van 
staf en ondersteunend 
personeel. 

Noodzaak werk en mantelzorg

Steeds meer werkgevers erkennen de 
noodzaak om op tijd te participeren 
in het thema Werk en Mantelzorg. 
Bewustwording, beleidsontwikkeling 
en uitvoering zijn nodig om een 
mantelzorgvriendelijke werkgever te worden.



Mobiliteit

Uitstroom - 13.461 medewerkers

Verlaat arbeidsmarkt     

Verlaat sector (uitkering/andere sector)  

Keert terug in zorg en welzijn    

Instroom - 8.604 medewerkers

Is nieuw in zorg en welzijn     
Komt van andere werkgever in z&w 

Herintreder/arbeidsongeschikt    

Verzuimpercentage Oost-Nederland
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Kwalificeren voor zorg en welzijn

Rendement

Studierendement
aantal studenten dat diploma behaalt

Regionaal: 63%  Landelijk: 55%

Sectorrendement
aantal studenten dat met het diploma aan het werk is

Regionaal: 65%  Landelijk: 62%

Permanent ontwikkelen

Het wordt steeds belangrijker de curricula constant 
te updaten, volgend en vooroplopend aan de steeds 
snellere ontwikkelingen in het werkveld. Om hier goed 
op te kunnen acteren, wordt de samenwerking tussen 
het onderwijs en het werkveld verder geïntensiveerd. 
Elkaar kennen, samenwerken en begrijpen wat de 
(on)mogelijkheden zijn is hiervoor een belangrijke 
voorwaarde. Met de ‘Werkagenda 
onderwijs – werkveld 2016-2020’ 
wordt hier in Oost-Nederland verder 
vorm en inhoud aan gegeven.
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Instroomcijfers opleidingen Oost-Nederland

2012

2014

2016
Helpende/
Zorghulp 

(NLQF 1 en 2)

Verzorgende 
+ (IG) 
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Verpleeg-
kundige 
(NLQF 6)



Colofon

Deze arbeidsmarktverkenning is een uitgave van WGV Zorg en Welzijn.

Edities

De verkenning is uitgebracht in 4 edities:
• Twente
• Achterhoek
• IJssel-Vecht
• Stedendriehoek & Noord-Veluwe

Alle edities zijn online te bekijken via 
www.wgvzorgenwelzijn.nl/arbeidsmarktonderzoek

Verklaring cijfers

De cijfers in elke editie hebben betrekking op de betreffende regio, tenzij 
dit anders is aangegeven met Oost-Nederland of Nederland. Met Oost-
Nederland wordt het hele werkgebied van WGV Zorg en Welzijn bedoeld.

Gehanteerde bronnen 

• AZW - Arbeid in zorg en welzijn, jeugdzorg en kinderopvang, 2015
• Centraal Bureau voor de Statistiek
• Etil - Regioportret 2016
• Jong en Veer, Mantelzorg in bedrijf
• Kamer van Koophandel
• Pensioenfonds Zorg en Welzijn - Arbeidsmonitor
• SCP - Aanbod van arbeid 2016
• UWV - Basisset regionale arbeidsmarktinformatie Twente 2016
• UWV - Landelijke arbeidsmarktprognose 2016
• UWV - Regio in beeld 2016
• Vernet Viewer WGV zorg en Welzijn 
• WGV Zorg en Welzijn - eigen bronnen



WGV Zorg en Welzijn

WGV Zorg en Welzijn is opgericht door regionale zorg- en welzijns-
instellingen. De vereniging richt zich op personeelsvoorziening en 
arbeidsmarktbeleid van de sector. WGV Zorg en Welzijn rekent Twente, 
Achterhoek, IJssel-Vecht en Stedendriehoek & Noord-Veluwe tot haar 
werkgebied.

Altijd op de hoogte blijven?

   volg ons
   @WGVZorgWelzijn

   Volg of word lid van groep 
   WGV Zorg en Welzijn

   Ontvang het BestuurdersMagazine 
   wgvzorgenwelzijn.nl/bestuurdersmagazine

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

Zutphenseweg 51
7418 AH Deventer
Tel: 088 255 66 50


