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ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

De arbeidsmarkt in de zorg knelt nog steeds. Soms staat zelfs een optimale zorgverlening onder druk. Wij  
willen graag vanuit ons vak, recruitment, een bijdrage leveren aan oplossingen. Met trots presenteren wij  
hierbij ons tweede jaarrapport ‘Arbeidsmarkt Zorg in cijfers’.
 
Ooit volstond het simpelweg publiceren van vacatures. Nu is de wereld veranderd. Er is veel concurrentie op de 
arbeidsmarkt, werving wordt steeds complexer en het behoud van personeel vormt een uitdaging. Bijna dage-
lijks komen nieuwe tools op de markt die een oplossing suggereren. Iedereen hoopt op simpele oplossingen.
 
Echter voordat we voor tools kiezen, is het zinvol om stil te staan bij de vraag: hoe ziet de arbeidsmarkt er echt 
uit? Wat zijn de knelpunten precies en vooral: waar liggen mogelijke oplossingen? Beleid maken op basis 
van feiten en data (de expertise van Intelligence Group) en de beschikbare mensen en middelen zo optimaal 
mogelijk inzetten (de expertise van Compagnon).
 
We pretenderen niet de allesomvattende oplossing te leveren. We denken wel dat dit onderzoek leidt naar 
concrete aanknopingspunten. Er zijn voldoende mensen die in de zorg willen werken. Er zijn voldoende mid-
delen die nog niet optimaal worden ingezet. Er zijn kansen om de knelpunten op de arbeidsmarkt in de zorg 
het hoofd te bieden. Met de inzichten die we opdoen uit de arbeidsmarkt van 2019, kunnen we anticiperen op 
de keuzes die we voor 2020 maken.
 
Ik ben zeer geïnteresseerd in vragen, opmerkingen en aanvullingen op dit rapport: roders@compagnon.com. 
Met deze feedback maken we volgend jaar een derde editie, aangevuld met het voortschrijdende inzicht. Maar 
we hopen natuurlijk dat deze editie u al helpt om met meer succes medewerkers te werven!
 
Frank Roders
CEO Compagnon

Scope: In deze arbeidsmarktanalyse van de zorgmarkt wordt gerapporteerd over zorgfuncties in loondienst 
op mbo-3/4 en hbo-niveau. De volgende functiegroepen worden tot de doelgroep gerekend:

• verpleegkundigen
• verzorgenden
• diëtisten en therapeuten
• medisch assistenten
• gespecialiseerd verpleegkundigen
• laboranten
• hulpen
• technici en medisch instrumentmakers
• medisch onderzoekers
• hoofdverpleegkundigen en coördinatoren 
• apothekers en farmacologen 

NB: Sociaal-maatschappelijk, pedagogisch en psychologisch werk vallen buiten de scope van deze analyse.

Voorwoord
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ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

De zorgdoelgroep in dit rapport bestaat uit 493.100 personen. Van deze 493.100 personen zijn er 446.700  
in loondienst en 5.400 werkloos (-35,7% ten opzichte van 2018). De 5.400 werklozen hebben een zorg  
gerelateerde diploma en staan er voor open om aan de slag te gaan in een zorgfunctie.
 
Daarnaast zijn er 41.000 zelfstandig professionals (zzp’ers) werkzaam binnen de doelgroep (+10,8% ten  
opzichte van 2018). Het eerste deel van dit rapport richt zich op de werkloze zorgprofessionals en de  
zorgprofessionals in loondienst. De zzp zorgprofessionals komen vanaf pagina 28 aan bod.

De doelgroep in kaart

I Doelgroep

Bron: AGO (Intelligence Group, 2019)

zorgprofessionals 
mbo-3 t/m hbo

446.700
medewerkers 

in loondienst

493.100

55.300 juniors
0 t/m 5 jaar werkervaring

65.700 mediors
6 t/m 10 jaar werkervaring

325.700 seniors
meer dan 10 jaar

werkervaring

5.400 werklozen
met een zorgopleiding
die weer in de zorg aan

de slag willen

41.000 zzp’ers
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ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

Onderstaande figuren brengen de zorgdoelgroep in kaart wat betreft geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en  
migratieachtergrond. 20% van de doelgroep is 55 jaar of ouder en zal de komende tien tot vijftien jaar  
uitstromen vanwege het pensioen. Dit gaat om 88.500 personen die vervangen dienen te worden. 
 
Het aandeel van personen in de zorg met een migratieachtergrond (11%) is lager dan in de Nederlandse 
beroepsbevolking (17%). Het aantal personen met een mbo-3 opleidingsachtergrond is ten opzichte van 2018 
met 15.000 (+15%) toegenomen, terwijl het aantal personen met een mbo-4 opleidingsachtergrond met  
16.000 (-9%) is afgenomen.

De doelgroep in kaart

I Geslacht

I Hoogst genoten opleiding

I Leeftijd

I Migratieachtergrond

84% vrouw
16%  man

Mbo-niveau 3

Mbo-niveau 4

Hbo

24%

35%

41%

Nederlandse achtergrond      Migratieachtergrond

Zorgmarkt

Nederlandse
beroepsbevolking

89%

83%

11%

17%

tot 30 jaar

30 tot 40 jaar

40 tot 55 jaar

55 jaar en 
ouder

21%

23%36%

20%

Bron: AGO (Intelligence Group, 2019)
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ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

Op de zorgmarkt is een opvallend klein deel actief op zoek naar een baan. Dit geldt voor slechts 6% van de 
zorgprofessionals, terwijl in de Nederlandse beroepsbevolking 12% actief op zoek is naar een baan. In de  
zorgdoelgroep is 44% latent op zoek: zij zijn niet actief op zoek naar een baan, maar staan wel open voor 
nieuwe kansen. De overige helft van de zorgdoelgroep staat niet open voor een nieuwe baan. 
 
Ondanks de lage arbeidsmarktactiviteit is toch 14% van de doelgroep binnen de zorg van werkgever  
gewisseld in het afgelopen jaar. Interne baanwisselingen vonden plaats bij 11% van de doelgroep en dat is  
gelijk aan het landelijk gemiddelde. Dit wijst erop dat de doelgroep wel degelijk in beweging te krijgen is,  
maar dat dit in de meeste gevallen niet verloopt vanuit een eigen actieve zoektocht. Het is daarom van  
belang om de arbeidsmarktcommunicatie, sourcing en referral breder te richten om ook de latente doelgroep 
te bereiken. Zij zullen niet rechtstreeks in aanraking komen met vacatures. Het DoelgroepenDashboard van 
Intelligence Group is een voorbeeld van een tool dat inzicht biedt in waar en hoe de actieve én latente  
doelgroep bereikt kunnen worden.

Weinig actieve baanzoekers

I Arbeidsmarktactiviteit

I Baanwisselingen

Bron: AGO (Intelligence Group, 2019)

Actief

Ja, bij nieuwe 
werkgever

6%

14%

44%

11%

50%

75%

12%

17%

46%

11%

43%

72%

Latent

Ja, bij dezelfde
werkgever

Zorgmarkt Nederlandse beroepsbevolking

Niet op zoek

Nee



ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

De vacaturedruk in de zorgdoelgroep is 4:1. Dit betekent dat iedere actieve baanzoeker keuze heeft uit zo’n vier 
vacatures. De verwachting voor de komende twaalf maanden is dat de schaarste naar deze groep verder toe 
zal nemen. De belangrijkste factor hierin is de uitstroom door vergrijzing.

De schaarste varieert per regio en per vakgebied binnen de zorg. De schaarste wordt daarom uitgesplitst per 
provincie en voor de grote vakgebieden binnen de doelgroep.

Schaarste in de zorg

I Vacaturedruk

I Regionale vacaturedruk

• De grootte van de cirkel geeft het aantal actieve 
 baanzoekers in de provincie aan
• In de circel staat de vacaturedruk: het aantal vacatures 
 per actief werkzoekende

8 Bron: AGO (Intelligence Group, 2019) en Jobfeed (2019)

29.400

104.800

actieve baanzoekers

vacatures in de 
afgelopen 12 maanden

Vacaturedruk

Zeer schaars
4:1

Schaars

Zeer schaars

4:1

4:1

4:1

4:1

5:1

3:1

2:1

7:1

3:1

3:1

5:1

4:1
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I Helpenden en verzorgenden (mbo-3/4)

I Verpleegkundigen (mbo-3/4)

Bron: AGO (Intelligence Group, 2019) en Jobfeed (2019)

7.400 (6%)

2.800 (5%)

130.900

57.300

32.800

16.500

actieve baanzoekers

actieve baanzoekers

grootte doelgroep

grootte doelgroep

vacatures in de 
afgelopen 12 maanden

vacatures in de 
afgelopen 12 maanden

Vacaturedruk

Zeer schaars
4:1

Vacaturedruk

Zeer schaars
6:1

9



10

ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

Bron: AGO (Intelligence Group, 2019) en Jobfeed (2019)

I Gespecialiseerd verpleegkundigen (hbo)

I Diëtisten en therapeuten (hbo)

I Wijkverpleegkundigen (hbo)

1.000 (4%)

2.700 (8%)

320 (4%)

24.600

33.200

7.400

8.000

5.200

2.200

actieve baanzoekers

actieve baanzoekers

actieve baanzoekers

grootte doelgroep

grootte doelgroep

grootte doelgroep

vacatures in de 
afgelopen 12 maanden

vacatures in de 
afgelopen 12 maanden

vacatures in de 
afgelopen 12 maanden

Vacaturedruk

Zeer schaars
8:1

Vacaturedruk

Schaars
2:1

Vacaturedruk

Zeer schaars
7:1
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ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

Ontwikkeling vraag
Sinds het derde kwartaal van 2017 stijgt de vraag naar zorgprofessionals elk kwartaal. In het derde kwartaal 
van 2019 is het aantal unieke online vacatures (30.491) voor het eerst licht gedaald ten opzichte van het  
kwartaal daarvoor (30.801), met 1%. 

Meest gevraagde functies
Van de totale vraag naar zorgfuncties in het afgelopen jaar, is bijna 63% naar de beroepen in de top 10 met de 
meeste vacatures:

Vraag 

I Ontwikkeling vraag zorgmarkt

Bron: Jobfeed (2019)

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

2015 2016 2017 2018 2019

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

11.199
12.117 12.019 11.529

14.143
15.455 16.357 15.865

16.731
19.033 17.019 18.861

26.095 26.509 27.152 28.043 29.826
30.801 30.491

Beroep Vacatures 
 
Verzorgende/Verzorgende IG 29.518
Verpleegkundige (algemeen) 17.460
Wijkverpleegkundige 5.669
Doktersassistent 4.639
Woonzorgmedewerker 3.944
Tandartsassistent 3.273
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige 3.224
Fysiotherapeut 2.798
Apothekersassistent 2.651
Medewerker thuiszorg 2.010
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ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

De schaarste in de zorg is voelbaar in alle regio’s en vakgebieden en succesvol werven zorgt daarom vaak 
weer voor tekorten bij andere instellingen. In verschillende regio’s hebben organisaties afspraken gemaakt om 
niet bij elkaar te werven. Een belangrijk onderdeel van het terugdringen van de schaarste in de zorg is daarom 
het vergroten van het aanbod van personeel buiten de huidige zorgmarkt, door middel van zij-instroom en 
werving van nieuwe doelgroepen. 

Aanvullend potentieel

I Buiten de doelgroep

  15.900 personen zijn
  werkloos, maar zouden aan 
de slag willen in de zorg; 3.500 van hen zijn 
actief op zoek naar een baan (22%).
• 46% heeft een zorggerelateerde opleiding 
 voltooid.
• 84% is vrouw. 
• 17% heeft migratieachtergrond.

                            321.300 personen zijn 
  werkzaam in loondienst 
buiten de zorg, maar zouden in de zorg  
willen werken. Dit is 11% van het totaal  
aantal personen werkzaam in loondienst 
buiten de zorg. 
• Huidige vakgebieden m.n. administratief/
 secretarieel, sociaal/maatschappelijk/ 
 agogisch en onderwijs.
• 17% heeft een zorggerelateerde 
 opleiding voltooid.
• 74% is vrouw.
• 12% heeft migratieachtergrond.

                            19.000 zelfstandigen die 
  (willen) werken in de zorg, 
zouden terug in loondienst willen.
• 57% heeft een zorggerelateerde 
 opleiding voltooid.

                            153.800 personen zijn 
     werkzaam in België binnen 
de zorgdoelgroep en hebben Nederlands  
als moedertaal; 10.500 van hen zijn actief 
op zoek naar een baan (7%).

Zij-instroom 

Zzp’ers Buitenland

Werklozen

I Binnen de doelgroep

 5.400 personen met een 
 zorgopleiding zijn werkloos 
en staan ervoor open om in de gerelateerde 
zorgfuncties aan de slag te gaan; 1.480 van 
hen zijn actief op zoek naar een baan (27%).

                            14.400 van de parttime 
 werkenden binnen de 
doelgroep willen graag meer uren gaan 
werken.

Meer uren Werklozen

Bron: AGO en GTAM (Intelligence Group, 2019) NB: Binnen alle doelgroepen is dezelfde selectie op
opleidingsniveau (mbo-3 t/m hbo) aangehouden. 
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In het afgelopen jaar (2018) studeerden er 12.334 mbo’ers op niveau 3 en 4 af in een zorgopleiding. Het is 
zorgwekkend om te zien dat het aantal afgestudeerde verzorgenden (mbo-3) al twee jaar op rij afneemt.  
Dit resulteert in 8.033 gediplomeerden in 2016, 7.665 in 2017 en 6.696 in 2018. Anderzijds stijgt het aantal  
afgestudeerde verpleegkundigen (mbo-4) al vijf jaar gestaag met 4.025 gediplomeerden in 2014 en 5.638  
gediplomeerden in 2018.

Gekeken naar het aantal ingeschrevenen, is er een toename te zien in het aantal mbo’ers op niveau 4  
(verpleegkundige). Het aantal gediplomeerden op dit niveau zal dan ook de komende jaren verder toe gaan 
nemen.

Instroom vanuit onderwijs – mbo

I Ontwikkeling aantal mbo-gediplomeerden en mbo-ingeschrevenen

Gediplomeerde
verzorgende/
verzorgende IG
(mbo-3)
Gediplomeerde
verpleegkundige
(mbo-4)

Ingeschreven
verpleegkundige
(mbo-4)

Ingeschreven
verzorgende/
verzorgende IG
(mbo-3)

30.000

28.000

26.000

24.000

22.000

20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
2014 2015 2016 2017 2018

Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
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ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

Instroom vanuit onderwijs – mbo

I Aantal mbo-gediplomeerden   
 2018 per provincie

2.110
1.500

1.420

1.150

1.200

1.560

420

120

890

840

920

Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

De meeste instroom op de arbeidsmarkt bevindt zich in Zuid-Holland en Noord-Brabant, maar ook vanuit 
Gelderland en Noord-Holland is er een grote instroom. Gekeken naar de opleiders, is ROC Albeda college de 
grootste opleider in Zuid-Holland en in Noord-Brabant is dat ROC West-Brabant. 

210
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ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

Het is goed nieuws dat er de laatste jaren een forse toename is in het aantal gediplomeerde verpleegkundigen 
op hbo-niveau. Dit betekent dat er jaarlijks een grotere instroom is op het werkveld. Uit de stijging van het 
aantal ingeschrevenen in de afgelopen jaren kan worden geconcludeerd dat er de komende jaren een verdere 
toename zal zijn in het aantal gediplomeerde hbo-verpleegkundigen. 
 
Het aandeel gediplomeerden dat voltijd onderwijs volgde lag de afgelopen jaren stabiel rond 79%.  
Daarnaast studeerde 11% van de gediplomeerden duaal en 10% deeltijd; bij een deel hiervan zal het gaan om 
zij-instromers.

Instroom vanuit onderwijs – hbo

I Ontwikkeling aantal hbo-gediplomeerden 

I Ontwikkeling aantal hbo-ingeschrevenen

Opleiding tot 
verpleegkundige

Therapeuten*

Voeding en Diëtiek
Verloskunde
Medische hulpverlening

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
2013 2014 2015 2016 2017**

Opleiding tot 
verpleegkundige

Therapeuten*

Voeding en Diëtiek
Verloskunde
Medische hulpverlening

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
2014 2015 2016 2017 2018

*Therapeuten: het gaat hier om een bundeling van opleidingen tot fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, et cetera.
**Aantal hbo-gediplomeerden in 2018 is nog niet bekend en daarom wordt de data tot en met 2017 getoond.
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Instroom vanuit onderwijs – hbo

I Aantal hbo-gediplomeerden   
 2018 per provincie

1.030
1.400

1.080

200

160

810

520

840

660

800

Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Veruit de meeste instroom op de arbeidsmarkt studeert af in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. 
De grootste opleiders zijn Hogeschool Rotterdam in Zuid-Holland, Fontys Hogescholen in Noord-Brabant en 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in Gelderland.

130
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ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

35% (t.o.v. 33% in 2018) van de zorg- 
professionals is in het afgelopen jaar  
benaderd voor een baan door werkgevers  
of bureaus. De zorgmarkt blijft hierin achter  
op andere markten: in de Nederlandse 
beroepsbevolking wordt 46%  (t.o.v. 44% in 
2018) van de personen benaderd. 

De belangrijkste kanalen waarop zorg- 
professionals zich oriënteren zijn vacature- 
sites, gevolgd door interne vacature(s) en 
open sollicitaties. Gekeken naar het meest  
effectieve kanaal vinden zorgprofessionals  
extern hun baan het vaakst via bekenden of 
hun netwerk. Naast een referral programma 
onder de eigen medewerkers voor de  
werving van nieuwe collega’s kan er ook 
gedacht worden aan een campagne en 
beloning voor anderen die met de organisatie 
in contact komen: bezoekers, patiënten en 
familie.

Het is opvallend dat bijna 2/3e van de zorg-
professionals zich oriënteren op een (nieuwe) 
baan via vacaturesites, maar dat nog geen 
1/5e zijn of haar baan vindt via dit medium.

Bereiken van de doelgroep:  
benaderen en referral

I Benaderfrequentie

I Baanvindkanalen

I Oriëntatiekanalen

Nooit

Zorgmarkt      Nederlandse beroepsbevolking

65%
54%

16%
18%

11%

8%
14%

14%

1x per jaar

1x per kwartaal

Meer dan
1x per kwartaal

Bekenden/
netwerk 25%

18%

15%

10%

5%

Vacaturesites

Open sollicitatie

Bedrijvensites

Sociale media

64%

41%

40%

34%

28%

Vacaturesites

Open sollicitatie

Interne
vacature(s)

Bekenden/
netwerk

Sociale media

Bron: AGO (Intelligence Group, 2019)
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Zoals eerder aangegeven wisselde 14% van de doelgroep van werkgever in het afgelopen jaar, terwijl slechts 
6% actief op zoek was naar een baan. Dat betekent dat er ook zorgprofessionals van baan zijn gewisseld die 
niet actief op zoek waren naar een (nieuwe) baan. Deze groep wordt latente baanzoekers genoemd.

In contact komen met actieve baanzoekers gebeurt vaak met vacatures. In aanraking komen met latente 
baanzoekers vraagt om een andere aanpak. Latente baanzoekers komen niet rechtstreeks in aanraking met 
de vacatures, maar zijn te bereiken door andere mediakanalen, zoals vakbladen, sites en apps.

Bereiken van de doelgroep:  
mediagebruik

I Typerende apps

I Favoriete websites

I Favoriete apps

I Typerende websites

Bron: AGO (Intelligence Group, 2019)

1 Scoupy

2 Candy Crush

3 Pinterest

4 Wordfeud

5 Marktplaats

1 Facebook.com

2 Nu.nl

3 Instagram.com

1 Whatsapp

2 Facebook

3 Instagram

4 Nu

5 Buienradar

1 Pinterest.com

2 Bol.com

3 Buienradar.nl

I Vakbladen
1 Nursing 

2 V & VN Magazine 

3 Farmacotherapeutischkompas

4 Nurse Academy

5 De Doktersassistent (NVDA)
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37% van de zorgdoelgroep vindt een acceptabele reistijd belangrijk wanneer zij op zoek gaan naar een  
(nieuwe) baan tegenover bijna een derde (32%) van de Nederlandse beroepsbevolking. 
 
Zorgprofessionals zijn bereid gemiddeld maximaal 34 minuten enkele reis naar het werk te reizen: 65% van 
hen wil maximaal 30 minuten reizen naar het werk. Het gemiddeld aantal minuten dat men bereid is te reizen 
naar het werk is gelijk gebleven in 2019 ten opzichte van 2018. Daarmee lijkt een half uur reisafstand van de 
organisatie een mooi wervingsgebied. 

16% is bereid om voor een (nieuwe) baan te verhuizen, terwijl dit gemiddeld in Nederland een kwart is. Zowel 
de bereidheid om te verhuizen van de doelgroep (19% in 2018, 16% in 2019) als van de Nederlandse beroeps-
bevolking (27% in 2018, 25% in 2019) is ten opzichte van 2018 afgenomen. Zorgprofessionals zijn minder dan 
gemiddeld bereid om te verhuizen voor een baan. Het lijkt dan ook verstandiger om professionals te vinden 
die al in de buurt van de organisatie wonen.

Bereiken van de doelgroep:  
belang van regionaal werven

I Het belang van een acceptabele reistijd

Zorgmarkt Nederlands
beroepsbevolking

37% 32%

I Bereidheid om te reizen (in minuten) en verhuizen voor een (nieuwe) 
baan

Zorgmarkt Nederlands
beroepsbevolking

16% 25%34

Zorgmarkt Nederlands
beroepsbevolking

38

Bron: AGO (Intelligence Group, 2019)
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De werving van zorgprofessionals verdient 
gelukkig steeds meer aandacht, maar het 
behouden van zorgprofessionals is minstens 
even belangrijk. Wat valt er te leren van de 
personen die in de zorg werkzaam waren  
en van baan gewisseld zijn in een ander 
vakgebied?

Waar in 2018 30% aangaf van baan gewisseld 
te zijn omdat het contract niet verlengd werd, 
is dat in 2019 slechts 16%. Zorgprofessionals 
wisselden voornamelijk van baan en vak-
gebied omdat zij ontevreden waren in hun 
vorige baan.

De vakgebieden waarnaar de zorgprofes-
sionals uitstromen bevatten soms nog een 
verzorgend component, zoals sociaal/  
maatschappelijk/agogisch, onderwijs,  
opleiding en training en de persoonlijke 
dienstverlening. De oud zorgprofessionals 
gaan echter ook over in een totaal ander 
vakgebied, zoals de administratie, productie 
en commercie.

Om deze medewerkers toch binnen de zorg 
te houden is het dus van belang om hen  
tevreden te stellen. De Zonnehuisgroep  
Vlaardingen laat een mooi voorbeeld zien  
van hoe zorgmedewerkers verbonden  
blijven met hun organisatie door bijvoorbeeld 
LEAN verbetertrajecten en kwaliteitsteams 
op te starten en is er een Verpleegkundigen/
Verzorgenden Adviesraad (VAR) in het leven 
geroepen.

Uitstroom: ontevredenheid
in baan

I Reden voor baanwisseling zorg    
  naar ander vakgebied

I Nieuw vakgebied baanwisselaars

41%

17%

16%

11%

10%

3%

Ontevreden in
vorige baan

Contract werd
niet verlengd

Toe aan een
nieuwe uitdaging

Verandering
in privésituatie

Benaderd/baan
aangeboden gekregen
Ontslag/reorganisatie/

faillisement

16%

12%

10%

10%

9%

9%

Sociaal/Agogisch/
maatschappelijk

Productie

Administratief/
secretarieel

Verkoop/sales/
commercieel

Onderwijs/opelding/
training

Persoonlijke
dienstverlening

Bron: AGO (Intelligence Group, 2019)



Case: de Zonnehuisgroep 
Vlaardingen

De Zonnehuisgroep Vlaardingen is een verpleeghuis met 6 locaties in Vlaardingen. Er werken 1.100  
medewerkers en 610 vrijwilligers. Binnen de zorg werken we voornamelijk met verzorgenden en  
verpleegkundigen. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt wordt vooral aan deze kostbare medewerkers 
getrokken…..en omdat het gras bij de buren altijd groener lijkt, steeg het verloop. Van cruciaal belang  
dus, om te werken aan de aantrekkelijkheid van ons als werkgever. 
 
Hoe hebben we dat gedaan? We hebben samen met de verpleegkundigen gekeken naar hoe we hen  
het beste kunnen binden en boeien. Met hun input zijn speciale LEAN verbetertrajecten opgezet, die 
worden begeleid door onze verpleegkundigen. Daarnaast zijn we gaan werken met kwaliteitsverpleeg-
kundigen in kwaliteitsteams. De Verpleegkundigen/Verzorgenden Adviesraad (VAR) is in het leven 
geroepen, die de bestuurder adviseert over zorg gerelateerde zaken. Zo is er bijvoorbeeld advies en 
onderzoek gevraagd ten aanzien van het begeleiden van onze leerlingen en de rol van praktijk- 
begeleider en opleidingscoach. Ook werd advies gevraagd over het vervallen van de functie van  
eerst verantwoordelijke verzorgende (Evv’er).
 
Verpleegkundigen zijn zich gaan specialiseren in onbegrepen gedrag van cliënten en ondersteunen  
daarmee de psychologen in de observaties door middel van bijvoorbeeld video opnames van de  
cliënt in de praktijk. Deze worden besproken in een speciaal omgangsoverleg met verzorgende/ 
verpleegkundige, psycholoog en andere behandelaren Naast dit alles bleek nog méér mogelijk te zijn.  
Zo participeren nu verpleegkundigen in een speciale dienst als een soort “omloop’ om zo binnen  
de locatie álle verpleegtechnische handelingen die bij hun cliënten moeten worden verricht, voor hun 
rekening te nemen. 
 
Tot slot worden er intervisie bijeenkomsten georganiseerd (met het verpleegteam en de teamleider) 
waarin casuïstiek besprekingen en reflectie op het eigen gedrag heel belangrijk zijn. Op deze wijze  
weten we inmiddels weer alle verpleegkundigen tevreden binnen boord te houden. Concreet is het  
verloop maar liefst gedaald van 12% in 2018 naar 2% in 2019! 
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In de zorg wordt met regelmaat in de avonden  
en weekenden gewerkt. De zorgdoelgroep vindt 
het dan ook belangrijk om gecompenseerd te 
worden voor deze flexibiliteit in de vorm van een 
onregelmatigheidstoeslag of overwerkvergoeding.

Werken in een omgeving waarin de werkdruk 
acceptabel is, is voor een kwart van de zorgdoel-
groep (26%) van belang in de keuze voor een 
werkgever. Voor de gemiddelde Nederlandse 
werknemer is dat 18%. Als werkgever kun je hier 
onder andere op inspelen door te zorgen voor 
voldoende bezetting en door tegemoet te komen 
in de wensen omtrent het aantal uur dat de  
doelgroep wil werken.

Behouden van de doelgroep:  
onregelmatigheid en acceptabele 
werkdruk

Bron: AGO (Intelligence Group, 2019)

I Belang van 
  onregelmatigheidstoeslag

I Belang van een acceptabele 
  werkdruk

Zorgmarkt

Zorgmarkt

40%

26%

17%

18%

Nederlandse
beroepsbevolking

Nederlandse
beroepsbevolking
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40%

26%

De mogelijkheid om parttime te kunnen werken is voor 
ruim één vijfde van de zorgprofessionals een motivator 
om voor een baan en werkgever te kiezen. Gemiddeld 
werken zorgprofessionals nu 27 uur per week. Dit sluit 
mooi aan bij het minimaal gewenst aantal van 24 uur 
en het gewenst maximaal aantal uur van 29 uur. 

77% wil minimaal 17 uur per week werken, maar 69% 
wil maximaal 32 uur werken. Daarmee lijkt een functie 
voor 17 tot 32 uur aan te sluiten bij de voorkeuren van 
het grootste deel van de zorgprofessionals.

Behouden van de doelgroep:  
parttime werken

I Belang van parttime 
   kunnen werken

I Minimaal gewenst aantal uur Gemiddeld

I Maximaal gewenst aantal uur

I Huidige contracturen

22%

Zorgmarkt Nederlands
beroepsbevolking

15%

0-8 uur
9-16 uur

17-24 uur
25-32 uur
33-40 uur

6%
17%

41%
28%

9%

0-8 uur
9-16 uur

17-24 uur
25-32 uur
33-40 uur

0-8 uur
9-16 uur

17-24 uur
25-32 uur
33-40 uur

1%

2%

6%

10%

23%

31%

39%

34%

31%

25%

24
uur

29
uur

27
uur

Bron: AGO (Intelligence Group, 2019)
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Een eerste indruk kun je maar één keer maken. Een sollicitant komt tijdens zijn of haar sollicitatieprocedure 
meermaals in contact met de organisatie. Het is dan belangrijk om te weten wat zij verwachten in het  
sollicitatiegesprek. Als werkgever kun je hier rekening mee houden door sollicitanten voldoende gelegenheid 
te geven om zichzelf te presenteren. Maar ook een gelijkwaardig gesprek tussen werkgever en kandidaat 
wordt gewaardeerd door zorgprofessionals. Zij verwachten gemiddeld 2 sollicitatiegesprekken te hoeven  
voeren en dat de gemiddelde doorlooptijd van het gehele sollicitatieproces gemiddeld een maand is. 
 
Human Concern is een organisatie die ook veel rekening houdt met de candidate experience. Zij stellen de 
kandidaat volledig centraal en zijn transparant over de sollicitatieprocedure.

Behouden van de doelgroep:  
candidate experience

I Sollicitatie aspecten

I Zorgprofessionals  
  verwachten gemiddeld 

I Verwachte 
  sollicitatieprocedure

Gelegenheid krijgen om 
mijzelf te presenteren

Een gelijkwaardige gespreks- 
partner van de werkgever te zijn

Persoonlijke feedback op mijn 
sollictatie - geen standaard reacties

Korte doorlooptijd/
korte sollicitatieprocedure

Ontmoeting met toekomstige
teamgenoten/collega’s

Bron: AGO (Intelligence Group, 2019)

Zorgmarkt Nederlandse beroepsbevolking

40%

40%

35%

35%

35%

37%

34%

36%

38%

29%

22
werkdagen

2
sollicitatiegesprekken
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I Verwachte 
  sollicitatieprocedure

Case: Human Concern
Human Concern is een GGZ-instelling die gespecialiseerd is in het behandelen van volwassen  
cliënten met een eetstoornis en heeft een groei ambitie van 50-70 nieuwe medewerk(st)ers per jaar.  
De behandelingen worden grotendeels uitgevoerd door therapeuten / ervaringsprofessionals.  
Dit zijn GGZ-hulpverleners die zelf een eetstoornis hebben gehad. Deze ervaring zetten zij tijdens  
de behandeling veelvuldig in. Professionals in de GGZ zijn schaars, laat staan professionals die zelf  
hersteld zijn van een eetstoornis.  

Het recruitment en het recruitmentproces voor deze doelgroep luistert hierdoor heel erg nauw; er kan 
niet worden gesearcht, want wie heeft deze ervaring in zijn cv of LinkedIn profiel opgenomen? En als  
de kandidaat dan tóch gevonden is, is een optimaal proces van selectie en onboarding cruciaal. Er  
mogen per se geen kandidaten worden verloren. Human Concern stelt de kandidaat daarom volledig 
centraal en heeft een uitgekiend, gestroomlijnd programma opgesteld dat bestaat uit een informatie 
avond, wederzijds verdiepende gesprekken en een training. Dan pas volgt een definitief aanbod.  
 
Het is gebleken dat de kandidaten deze aandacht en tijdsinvestering door Human Concern zeer 
waarderen. Kandidaten hebben, zo blijkt, het gevoel dat het een wederkerig en gelijkwaardig proces is.  
Er wordt ingespeeld op de behoefte van kandidaten om als een gelijkwaardig gesprekspartner te  
worden benaderd, voor wie de keuze voor de werkgever net zo belangrijk is als de keuze van de  
werkgever voor de kandidaat; de candidate experience is positief. De werving loopt continu en  
kandidaten weten precies wat ze kunnen verwachten, omdat een jaarprogramma voor alle programma 
onderdelen is opgesteld en het jaarlijks acht keer wordt uitgevoerd. 
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Zorgprofessionals onderhandelen beduidend vaker over het (vaste) contract en werktijden en beduidend  
minder over het salaris in vergelijking tot de gemiddelde Nederlander. Gekeken naar het arbeidscontract,  
hebben zorgprofessionals (85%) ook vaker dan gemiddeld (75%) een vast contract. Samen met werksfeer is 
een vast contract dan ook de voornaamste reden om voor een werkgever te kiezen. Op een derde plaats  
staat het salaris en is daarmee van ondergeschikt belang.

Behouden van de doelgroep:  
belang van vast contract

Bron: AGO (Intelligence Group, 2019)

I Onderhandelaspecten I Belangrijkste pullfactoren

I Type arbeidscontract

55% Werksfeer 46%

Vast contract 46%

Goed salaris 44%

11%

85%

43%

6%

25%

17%

46%

13%

44%

75%

36%

12%

21%

15%

57%

17%

(Vast) contract

(Vast) contract

Goed salaris

Tijdelijk contract

Werktijden

Overig

Datum van
indiensttreding

Periodieke
salarisverhoging

van zowel de professionals 
in de zorgmarkt als in  
de Nederlandse beroeps- 
bevolking accepteert  
het aanbod zonder te  
onderhandelen.Zorgmarkt Nederlands beroepsbevolking

Zorgmarkt Nederlands beroepsbevolking
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In de grafiek zijn twee lijnen te zien. Eén van de lijnen representeert alle vacatures in Nederland en de andere 
lijn de vacatures in de zorg. Te zien is dat de zorgvacatures in het afgelopen kwartaal (Q3 2019) een score van 
25 hebben gehaald. Dit is gelijk aan de score van alle vacatures in Nederland. De zorgvacatures scoorden tot 
nu toe telkens onder het landelijke gemiddelde, maar scoren nu hetzelfde als de gemiddelde Nederlandse 
vacature. De behaalde score ligt ver onder de minimale score van 45 die Intelligence Group aanhoudt. 

Concluderend kan er nog veel terrein gewonnen worden door de zorg door vacatureteksten beter bij de  
doelgroep te laten aansluiten. Dit kan gedaan worden door het benoemen van de arbeidsvoorwaarden en 
pullfactoren die de doelgroep belangrijk vindt. Potentiële kandidaten voelen zich daardoor meer  
aangesproken en zullen sneller tot een sollicitatie overgaan na het lezen van de vacature. 

Kwaliteit van vacatures in de zorg

I Ontwikkeling score VacatureVerbeteraar

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

2017 2018 2019

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3Q4

20

22 22 22

24
23 23

20 20

22

Zorgvacatures

Alle vacatures
in Nederland

24 24 24
25 25

22 22

24
23 23

24
25

Score:
0-44 slecht
45-60 goed
61-100 uitstekend

Bron: VacatureVerbeteraar (2019)
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Zoals eerder besproken, bestaat de zorgdoelgroep in dit rapport uit 493.100 personen. Hierbij zitten 41.000  
zelfstandig professionals (zzp’ers) die werkzaam zijn binnen de doelgroep (+10,8% ten opzichte van 2018).  
 
Deze groep zal in de volgende slides verder uitgediept worden. 

De doelgroep in kaart: zzp’ers

I Doelgroep

Bron: AGO (Intelligence Group, 2019)

zorgprofessionals 
mbo-3 t/m hbo

446.700
medewerkers 

in loondienst

493.100

55.300 juniors
0 t/m 5 jaar werkervaring

65.700 mediors
6 t/m 10 jaar werkervaring

325.700 seniors
meer dan 10 jaar

werkervaring

5.400 werklozen
met een zorgopleiding
die weer in de zorg aan

de slag willen

41.000 zzp’ers
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Onderstaande figuren brengen de zzp’ers in kaart wat betreft geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en  
migratieachtergrond. 27% van de doelgroep is 55 jaar of ouder en zal de komende tien tot vijftien jaar  
uitstromen vanwege het pensioen. Dit gaat om 11.100 personen die vervangen dienen te worden. 

Het aandeel van zzp’ers in de zorg met een migratieachtergrond (12%) is lager dan van alle zzp’ers (16%).  
Gekeken naar de hoogst genoten opleiding onder zzp’ers is te zien dat het grootste gedeelte (65%) een 
hbo-opleiding heeft afgerond. 21% heeft een mbo-niveau 4 opleiding afgerond en 14% een mbo-niveau 3 
opleiding. 

Zzp’ers in kaart

I Geslacht

I Hoogst genoten opleiding

I Leeftijd

I Migratieachtergrond

82% vrouw
18%  man

Mbo-niveau 3

Mbo-niveau 4

Hbo

14%

21%
65%

Nederlandse achtergrond      Migratieachtergrond

Zzp’ers in
de zorg

88%

84%

12%

16%
Zzp’ers

tot 30 jaar

30 tot 40 jaar

40 tot 55 jaar

55 jaar en 
ouder

21%

22%
30%

27%

Bron: AGO (Intelligence Group, 2019)
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In het figuur hieronder zijn de beweegmotieven voor zzp’ers in de zorg weergegeven en afgezet tegen de 
beweegmotieven van alle zzp’ers. Te zien is dat inhoud van het werk (46%), waardering krijgen voor het werk 
(37%) en een goed uurtarief (35%) het belangrijkst zijn voor zzp’ers in de zorg.  
 
Het is opvallend dat waardering krijgen voor het werk niet alleen een van de grootste beweegmotieven is, 
maar ook het meest karakteriserend is voor zzp’ers in de zorg. Zorgprofessionals houden zich op dagelijkse 
basis bezig met de gezondheidszorg van hun medemens. Hier halen zij voldoening uit, maar willen hier ook 
graag voor gewaardeerd worden.
 
Ook bij de zzp’ers in de zorg is te zien dat een goed uurtarief op de 3e plaats staat. Dit is in overeenstemming 
met wat hun collega’s in loondienst belangrijk vinden. Ook bij hen staat een goed salaris de op 3e plaats in de 
rangschikking van de belangrijkste pullfactoren.

Beweegmotieven van zzp’ers

I Beweegmotieven

Inhoud van de opdracht

Waardering voor mijn werk

Goed uurtarief

Aansluiting bij mijn 
persoonlijke idealen

Looptijd (duur) van de opdracht

Uitdaging van de opdracht

Acceptabele reistijd

Werksfeer bij de opdrachtgever

Flexibele werktijden

Relatie met de opdrachtgever

Zzp’ers in de zorg Zzp’ers

46%

37%

36%

27%

23%

22%

20%

19%

19%

19%

23%

29%

15%

14%

23%

23%

50%

23%

42%

20%

Bron: AGO (Intelligence Group, 2019)
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Welke informatie is belangrijk voor zzp’ers als zij benaderd worden voor een opdracht? Er is te zien dat  
duidelijkheid over het aantal uur, duidelijkheid over (flexibele) werktijden en duidelijkheid over de startdatum  
voor zzp’ers in de zorg belangrijker is dan voor de gemiddelde zzp’er. Zzp’ers in de zorg vinden het  
daarentegen weer minder belangrijk om informatie te krijgen over de inhoud van de opdracht, het uurtarief  
of de duur van de opdracht. 

Benaderfactoren van zzp’ers

I Benaderfactoren

Duidelijkheid over het aantal uren

Duidelijkheid over  
inhoud van de opdracht

Duidelijkheid over uurtarief

Opdracht sluit aan bij mijn  
opleiding/vaardigheden

Duur van de opdracht

Duidelijkheid over 
(flexibele) werktijden

Duidelijkheid over startdatum 

Duidelijk om welke
opdrachtgever het gaat

Betaalcondities

Er is een concrete
opdracht voor mij

Zzp’ers in de zorg Zzp’ers

46%

43%

37%

33%

31%

25%

24%

21%

19%

15%

38%

18%

18%

24%

24%

15%

32%

52%

42%

34%

Bron: AGO (Intelligence Group, 2019)
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Als kind van een, inmiddels gepensioneerd, arts hoor ik al decennia lang over de werkdruk en de tekorten in 
de zorg. Vraag het een willekeurig werkende in de zorg en dit wordt herkend. Verschillende partijen worden  
gezien als schuldige van de problematiek: de regering, omdat ze te veel willen reguleren, de verzekeraar, 
omdat het te strak onderhandelt, waardoor de medisch benodigde dienstverlening niet geboden kan worden, 
of een investeerder die maar één ding voor ogen heeft: meer winst tegen lagere kosten. Het lijkt nooit goed 
te zijn en de tekorten zijn al veel langer een probleem. Slechts een enkeling wijst de eigen organisatie aan als 
schuldige. Wat doen de zorginstellingen bijvoorbeeld zelf om deze tekorten aan te pakken en de branche aan-
trekkelijk te maken? De gemiddelde zorginstelling is op zijn minst net zo groot als een mid-sized corporate  
organisatie en sommigen zijn zelfs zó groot dat je je in een kleine stad waant. Een kleine stad waarin het 
wemelt van werknemers die allemaal een kritische functie hebben in het verlenen van adequate zorg. Je zou 
dus verwachten dat het van groot belang is om deze mensen aan te trekken en te behouden. Een rondje langs 
zorgwebsites laat echter zien dat veel zorginstellingen er nog niet in slagen zichzelf neer te zetten als een  
onderscheidende en aantrekkelijke werkgever.
 
Geen wonder dat er steeds meer werknemers uit de zorg zelfstandig professional (zzp’er) worden. Zorgprofes-
sionals beginnen hun ‘waarde’ in te zien en kiezen ervoor om op deze manier zelf het maximale eruit te halen. 
Het is toch vreemd dat gaten in roosters niet opgevuld kunnen worden, terwijl uit onderzoek is gebleken dat 
68% van de zorgprofessionals bereid is om extra te werken? Waarom lukt het de zorgbedrijven niet om deze 
gaten te vullen met eigen medewerkers door zich flexibeler op te stellen? En lukt het ze wel om zo’n gat op te 
vangen met een zzp’er die tot verkort nog medewerker was en toen ook al om die extra uren vroeg? Is het een 
kwestie van niet kunnen, niet willen of ontbreekt het inzicht?
 
De zorg kan van het verleden van de ICT-branche leren. Hier heeft destijds eenzelfde soort beweging plaats-
gevonden. Door de toenemende schaarste en niet op waarde geschat te worden, koos een groot gedeelte van 
de ict’ers voor het zzp-schap. Om zich vervolgens weer zelf of via een verhuurd te worden aan hun voormalig 
werkgever. Met als gevolg: hogere kosten en een gebrek continuïteit op bedrijf kritische functies binnen de 
organisatie.
 
De zorginstelling zal moeten transformeren naar een moderne, aantrekkelijke en flexibele organisatie. Een 
bedrijf dat zich onderscheidt door haar bedrijfscultuur, flexibiliteit en medewerkerstevredenheid. Het lukt de 
broker ook, dus waarom de werkgever niet? Of is de broker de volgende zondebok die aangewezen wordt?

Gijs de Haas van Dorsser
Managing Director Intelligence Group

Wat kan de zorg leren van de 
ICT-branche 
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Over Compagnon
Compagnon biedt complete oplossingen voor recruitment-, career- en HR-management. Vanuit vier locaties 
in Nederland, helpt de HR-specialist mensen en organisaties succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. Door een 
echte Compagnon te zijn op zowel relatie als resultaat, werkt het bedrijf uit Zoetermeer aan onderling 
vertrouwen als basis voor een optimale samenwerking en gezamenlijke groei.

Over Intelligence Group
Intelligence Group is een internationaal Data & Techbedrijf op het gebied van arbeidsmarkt- en recruitment-
data. Wij richten ons op het verzamelen, opslaan en verrijken van arbeidsmarktgerelateerde data ten behoeve 
van de verbetering van de werving van personeel (of werknemers) door werkgevers en de employability/ 
arbeidsmarktkansen van werknemers. Deze data wordt in een grote diversiteit beschikbaar gesteld aan  
opdrachtgevers, zoals via Talent Analytics rapporten en het DoelgroepenDashboard.
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Het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO, 2019) wordt elk kwartaal door Intelligence Group uitgevoerd 
onder gemiddeld 4.000 respondenten. Op basis van dit onderzoek kunnen uitspraken gedaan worden over de 
Nederlandse Beroepsbevolking en elke doelgroep daarbinnen. Met deze databron brengt Intelligence Group 
de ‘aanbodzijde’ van de markt in kaart. 

Met de Global Talent Acquisition Monitor (GTAM, 2019) heeft Intelligence Group in juli 2018 onder 60.000 
unieke respondenten data verzameld over de beroepsbevolking in 28 Europese landen. Dankzij deze  
gegevens kan ook over de aanbodkant van de internationale arbeidsmarkt worden gerapporteerd.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, 2019): informatie over de geregistreerde studenten en gediplomeerde 
van alle openbare opleidingsinstituten.

Jobfeed (2019) en Jobdigger (2019). Jobfeed en Jobdigger verzamelen informatie over alle online geplaatste 
vacatures. Op deze manier kan de ‘vraagzijde’ van de markt in kaart gebracht worden, en worden gerelateerd 
aan dezelfde doelgroep aan de ‘aanbodzijde’.

VacatureVerbeteraar (2019). Deze digitale tool die taaltechnologie en de databases van Jobdigger en  
Intelligence Group combineert, meet door middel van een algoritme in welke mate vacatureteksten  
aansluiten bij de belangrijke arbeidsvoorwaarden en pullfactoren voor de betreffende doelgroep, en waar  
de verbeterpunten zitten om de match te vergroten.

Databronnen
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