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Regionale arbeidsmarktdynamiek: 
kansen en bedreigingen voor de zorg

Presentatie voor het Strategisch overleg Onderwijs en Arbeidsmarkt NetwerkZON, 
Adventskerk, Assen, 6 juni 2018

Wat doet NetwerkZON ?
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• NetwerkZON heeft ingezet op anti-cyclisch opleiden: Niet 
gescheiden: wij (onderwijs) en zij (werkveld) maar met elkaar 
(onderwijs en werkveld samen) opleiden.

• Ingezet op leergemeenschappen, leernetwerken, Innovatieve 
leerwerkplaatsen mbo en hbo. Ook continuering en groei 
instroom opleiden ondanks tekort aan stageplaatsen waardoor 
blijvende continue hoge uitstroom op de arbeidsmarkt.

• Kortom: NetwerkZON zet in op het via leergemeenschappen n 
gezamenlijke onderwijs en werkveld oplossingen te creëren 
voor moeilijk vervulbare functies etc.

• Klinkt heel goed, maar nu is er toch een probleem?

De vragen:
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• Wat is de huidige arbeidsmarktsituatie? Waarom zijn er 
personeelstekorten en een tekort aan stageplaatsen in 
dezelfde sectoren? Hoe komt dat en wat kunnen we er aan 
doen? 

• Wat is er nodig om vraag en aanbod beter op elkaar af te 
stemmen? Hoe vermijden we de varkenscyclus?

• In hoeverre zijn leernetwerken (anti-cyclisch opleiden) waarin 
onderwijs en werkveld meerlagig en interdisciplinair 
samenwerking hierbij een oplossing?

• Wat zijn risico’s van taakspecialisatie en taakdifferentiatie voor 
de kwaliteit van de zorg?

© Prof.dr Jouke van Dijk Het Stagebureau, 26-6-2007
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Hoe ziet voor Nicky en Lisa de 
Noordelijke arbeidsmarkt eruit?

Presentatie jubileumnetwerkdag ‘Samen bouwen 
aan de toekomst van Nicky (43) en Lisa (17)’ 

van Het Stagebureau, Expertisecentrum Assen, 
Van der Valk, 26 juni 2007

Prof. dr Jouke van Dijk
Hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse

Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
Rijksuniversiteit Groningen

jouke.van.dijk@rug.nl www.joukevandijk.nl

Overzicht
• Trends op de arbeidsmarkt

• Hoe staan we er nu voor?

• Demografische ontwikkelingen 

• Economische herstructurering, robotisering en automatisering 

• De arbeidsmarkt in de zorg

• Is er een probleem?

• Wie moet wat doen?
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Trends op de arbeidsmarkt
1. Economische crisis, groei stagnatie  opeens krapte op de arbeidsmarkt
2. Krimp/vergrijzing: beroepsbevolking neemt af, tenzij doorwerken na 65 
3. Verschillen tussen landsdelen nemen af, binnen landsdelen toe
4. Economische herstructurering naar meer diensten gaat door
5. Kennisintensivering, ICT-revolutie, opleidingsniveau stijgt: maar ook 

250.000 analfabeten en 1,5 miljoen laaggeletterden
6. Banen op MBO-2/3 niveau verdwijnen door robotisering en automatisering 

en die banen komen niet weer terug, maar wel andere!!
7. Grotere mobiliteit, lossere relatie woon-werk locatie, zelfrijdende auto?
8. Veranderende arbeidsverhoudingen (flexibiliteit, ZZP, leven lang leren) 
9. Veranderende competentie-eisen  21st century skills
10. Decentralisatie van beleid door rijk naar gemeenten
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Hoe staan we ervoor?
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Ontwikkeling werknemersbanen 2008-2017
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Nieuwe banen: 4ekw2016-4ekw2017: + 220.000,  
w.v. Zakelijke diensten (uitzendkrachten): + 95.000; 
(Detail)Handel, vervoer en horeca: + 59.000;
Zorg en Welzijn: + 24.000
Financiele diensten: - 8.000

Bron: UWV, 2018

Overal in het land 
zijn regio’s die snel 
en minder snel 
groeien!
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Ontstane vacatures en nieuwe WW-uitkering 1998-2017
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Bron: UWV, 2018

Vacatures weer op niveau van 
voor de crisis: > 250.000!

WW-uitkeringen
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Werkloosheid per gemeente eind 2017
% beroepsbevolking                                         afname 2016-2017

Bron: CBS, 2018
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Werkloosheid % naar opleidingsniveau 2003-2017

Opleiding:
Laag 

Midden

Hoog

Demografische trends
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Van 1996 - 2016 
enige krimp 
langs de randen 
van Nederland

Van 2015 - 2040: 
geen grote krimp 
verwacht in 
Groningen en 
Drenthe, voor Assen 
zelfs groei!
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Vergrijzing verschilt sterk per sector! Vooral Overheid en Onderwijs 

> 50+ Totaal 

Zorg & welzi jn

Vergrijzing in de zorg sectoren:
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Robotisering en 
Automatisering
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Beroepen komen en gaan …
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Bron: Deloitte 

| 21

Cultuur, recreatie

Openbaar bestuur  Zorg
Onderwijs

Bouw Logistiek, ICT
Handel, horeca Zakelijke

diensten
Industrie

Landbouw 
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Bron: Dagblad van 
het Noorden,        
26 november 2014
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Bron: NRC 17 mei 2014

Maar er onstaan wel 
nieuwe banen!
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Robots in de 
huishouding en in de 
zorg?

Zelflerend systeem? 
Is dat eng?

Eenzaamheid 
oplossen met     
knuffel robot?

Lastig te voorspellen 
hoeveel banen dit 
gaat kosten!
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Groei 
sectoren 

MBO

Krimp 
sectoren 

MBO

De arbeidsmarkt 
in de zorg
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De arbeidsmarkt in de zorg in Nederland
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Banen in de zorg nemen toe

Banen in de zorg: 1/3 in de VVT,
1/3 in de ziekenhuizen en 1/3 Overig
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72% Zorg en Welzijn 84% Vast

84% is vrouw
Veel deeltijd: gemiddeld ¾ van full-time

Banen verdeling en ontwikkeling v.d. zorg in Groningen
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Banen verdeling en ontwikkeling v.d. zorg in Drenthe
| 30

7930 8040 7910 8490 8270

4510 4520 4350
6080 5790

14670 14300 14020
12050 11660

6120 6160 6020 6070 6260

850 890 890 950 960

2610 2690 2760 1580 2140

1450 1310 1400 1460 1530

1990 1770 1650 1640 1730

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2012 2013 2014 2015 2016

Ontwikkeling aantal werknemers per branche in Drenthe 2012‐2016
Bron: SSB van CBS,  PGGM en jaarverslagen  Academische  ziekenhuizen; bewerking Prismant en ZPN

Kinderopvang

Jeugdzorg

Welzijn en maatschappelijke
dienstverlening

Overige zorg

Huisartsenzorg en gezondheidscentra

Gehandicaptenzorg

Verpleging, verzorging en thuiszorg

Geestelijke gezondheidszorg

Ziekenhuizen



6

De arbeidsmarkt 
in de zorg: het 
probleem!

| 31 | 32

Krappe 
arbeidsmarkt!

DvhN, 19 mei 2018
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Zorgplein Noord aprill 2018: vacatures nemen sterk toe!
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Zorgplein Noord voorspelling: flinke tekorten
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aantal 
Verplegende, verzorgende & sociaal agogische werknemers
(VVS)-kwalificaties 2016 scen. A scen. C scen. A scen. C
Zorghulp (niveau 1) 646 670 659 59 63
Helpende (niveau 2) 2.798 3.156 3.041 -161 -35
Verzorgende (niveau 3) 11.161 14.171 13.597 -718 -73
Verpleegkundige (niveau 4) 12.477 14.951 14.747 -2099 -1.148
Verpleegkundige (niveau 6) 5.705 8.369 8.315 -1746 -1.017
Pedagogisch werker (niveau 3) 1.213 1.386 1.380 -87 -49
Pedagogisch werker (niveau 4) 1.774 2.263 2.261 -181 -108
Medewerker maatschappelijke zorg (niveau 3) 1.110 1.176 1.154 240 250
Medewerker maatschappelijke zorg (niveau 4) 5.168 5.549 5.477 162 193
Sociale dienstverlening (niveau 4) 114 100 99 117 116
Sociaal cultureel werk (niveau 4) 93 75 75 6 6
Pedagogiek (niveau 6) 1.797 1.816 1.808 17 20
Maatschappelijk werk en dienstverlening (niveau 6) 1.966 2.009 2.004 45 48
Culturele en maatschappelijke vorming (niveau 6) 536 560 560 -121 -74
Sociaal pedagogische hulpverlening (niveau 6) 4.770 4.953 4.941 -118 -60
Doktersassistenten (niveau 4) 2.860 3.061 3.058 -138 -84
Totaal VVS-kwalificaties 54.189 64.266 63.178 -4.723 -1.952

Verwachte aantal 
werknemers in 2021 tekort (-) of overschot (+) in 2021

Confrontatie vraag aanbod 

Hoe gaat het verder met de vraag? Meer zorg? 
Healthy Aging? Er zijn nu ook nog 4.3 miljoen 
Mantelzorgers, w.v. 730.000 meer dan 8 uur per week
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Zagen we dat niet 
aankomen?
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Rapport Zorgplein Noord uit 2016: tot 2019 overschotten op de 
arbeidsmarkt, vooral MBO. Uitzondering: HBO Verpleegkunde
NEE DUS!!
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Kop:
DvhN,
17 maart
2016

Voorspelling 
Zorgplein is niet 
zo gek:

Forse afname 
van 4.670 (4%) 
aantal banen in 
de zorg in het 
Noorden van 
2013-2014

| 402013-2014: - 4.670

- 2.790

- 330

- 590

+ 60

- 460
- 400

- 10
- 140

Maar nu dus krapte: 
hoe kunnen we dat 
oplossen?
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Oplossingen:
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Meer betalen

Nieuwe doelgroepen aanboren

Slimmer werven

Maar anderen doen dit ook!
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Aantal leerlingen neemt (weer) toe!
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Aansluitingsindicatoren zorg en welzijn: 1,5 jaar na 
afronden opleiding  (Bron: ROA, 2018)

Opleiding werkloos   loon     onder      buiten eigen    kleine              
heid                      benut         richting baan 

MBO 2/3      midden     hoog         18%             25% 16%

MBO 4         laagste    hoogste      11%             18% 11%

HBO laagste    hoogste       16%             10% 14%

WO laag      midden        16% 11% 2%
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Er is nog een flink arbeidspotentieel 
beschikbaar!

In Groningen en Drenthe zitten in April 2018 nog ruim 
2.500 mensen in de WW met een beroep in Zorg & Welzijn

Zij-instromers, liefst uit verwante beroepen
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Wie moet wat gaan 
doen? 

Denk aan: Nicky (43) en 
Lisa (17)
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Regionaal arbeidsmarktbeleid: 
iedereen bemoeit zich ermee, veel 
overleg, banenplannen, maar weinig 
regie en kennis om  door te pakken
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Oplossen krapte op de arbeidsmarkt (1)
• Voorkomen varkenscyclus door meer kennis over vraag naar 

zorg, personeelsbehoefte en over aansluiting onderwijs en 
arbeidsmarkt? Kan dat beter? Ja, maar slechts in zeer 
beperkte mate. 

• Flink meer betalen (maar dat doen anderen ook), overuren 
draaien, minder deeltijd werken

• Slimmer werken: taakspecialisatie en taakdifferentiatie (job 
carving); afsplitsen niet-zorg taken in de service en 
administratieve sfeer; binnen zorgtaken oppassen voor 
versnippering / logistiek; Meer E-health, domotica, zorgrobots

• Interessante werkgever zijn qua loopbaan, secundaire 
arbeidsvoorwaarden, etc.; slimmer roosteren 
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Oplossen krapte op de arbeidsmarkt (2)
• Relatiemanagement met ex-werknemers, potentiële 

werknemers, intermediairs, CWI, UWV; slimmer werven 
• Om-, her-, bij- of opscholing op interne arbeidsmarkt en zij-

instromers, asielzoekers of buitenlanders
• Investeren in relaties met scholen via stages voor leerlingen en 

docenten: laat uw bedrijf zien! Verbeteren van het imago bij  
Nicky (43) en Lisa (17), werkzoekenden, leerlingen en ouders! 

• Niks doen: het valt wel mee met de knelpunten en het lost zich 
zelf wel op!

• In de zorg hebt u het vergeleken met andere sectoren als 
bijvoorbeeld de bouw, al prima voor elkaar met uw 
samenwerking en netwerken zoals NetwerkZon en Zorgplein

De vragen:
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• Wat is de huidige arbeidsmarktsituatie? Waarom zijn er 
personeelstekorten en een tekort aan stageplaatsen in 
dezelfde sectoren? Hoe komt dat en wat kunnen we er aan 
doen? 

• Wat is er nodig om vraag en aanbod beter op elkaar af te 
stemmen? Hoe vermijden we de varkenscyclus?

• In hoeverre zijn leernetwerken (anti-cyclisch opleiden) waarin 
onderwijs en werkveld meerlagig en interdisciplinair 
samenwerking hierbij een oplossing?

• Wat zijn risico’s van taakspecialisatie en taakdifferentiatie voor 
de kwaliteit van de zorg?
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Dank voor uw aandacht


