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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:

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

• verpleegkundigen
• verzorgenden
• diëtisten en therapeuten
• medisch assistenten
• gespecialiseerd verpleegkundigen
• laboranten

• hulpen
• technici en medisch instrumentmakers
• medisch onderzoekers
• hoofdverpleegkundigen en coördinatoren 
• apothekers en farmacologen
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ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

De prijs van held zou weleens stevig kunnen zijn…
 
2020 wordt het jaar van respect en waardering wereldwijd voor de helden van de zorg. Natuurlijk was dat er 
altijd al, maar nu zijn zij de hard nodige ruggengraad bij het bestrijden van de pandemie. En in de komende 
maanden zullen we ze (helaas) nog steeds heel erg hard nodig hebben. De pandemie was de beste employer 
branding die een beroep en sector ooit gehad hebben. Dag in, dag uit ging het over de heldendaden van 
zorgprofessionals. Op TV, social media, talk shows, krant, magazines, billboards etc. Iedereen voor de zorg! 
En ondanks de krapte en schaarste op de arbeidsmarkt is er met vereende krachten een geweldige prestatie 
geleverd.
 
De cijfers in dit rapport signaleren een transitie en veranderende dynamiek. Het aantal zzp’ers neemt verder 
toe, veelal gedreven door financiële motieven. Mensen worden benaderd en staan daar -nu de onvrede lijkt 
toe te nemen-  ook open voor. Tijdens de eerste golf was de mobiliteit laag en de loyaliteit hoog. Het deels 
uitblijven van waardering, maakt dat de loyaliteit afneemt en de mobiliteit hoger wordt, getuige ook het aantal 
openstaande vacatures. De vervangingsvraag stijgt weer.
 
Ook stapelen een aantal problemen zich op of geeft het ontbreken van data te denken, als het gaat om deze 
vitale sector. Zo heeft DUO geen actuele cijfers over instroom en uitstroom in de zorg. Terwijl schooljaar 
2020/2021 al even onderweg is, ontbreekt zelfs de data van 2019/2020 nog. En als je verder inzoomt zie je 
dat gemiddeld maar 1 op de 4 personen die de opleiding start (op mbo als hbo niveau) ook daadwerkelijk de 
eindstreep haalt. Gezien corona en het ontbreken van stageplekken, zal dat niet meer worden in de komende  
jaren. Maar schokkend is het wel dat 3 op de 4 ergens tijdens de opleiding afhaakt of zelfs niet begint. En 
zij-instromers staan minder hard te trappelen om naar de zorg te gaan. Het zijn er nog steeds voldoende, maar 
de populariteit van de sector en professie als aantrekkelijk alternatief heeft een flinke tik gehad.
 
De zorg heeft als geen andere sector laten zien hoe zinvol en belangrijk het werk is. Dat je samen bergen  
kan verzetten als je de bureaucratie even los laat en allemaal een stapje extra zet. Sterker nog... krapte en 
schaarste blijken dan ook relatief. Maar werken in de zorg is niet aantrekkelijker geworden. Dit geldt voor 
mensen die al in de zorg werken alsmede mensen die richting de zorg willen vertrekken. Numeriek is er geen 
probleem. Er zijn voldoende mensen die willen werken in de zorg. Maar zolang er geen stageplekken,  
onboarding of extra financiële middelen komen, blijft het dweilen met de kraan open. Dit rapport geeft  
opnieuw heel veel handvatten om een verschil te maken aan de voorkant op de arbeidsmarkt en aan de  
binnenkant binnen de organisatie. We hopen van harte dat het lukt!
 
Geert-Jan Waasdorp en Frank Roders, 1 oktober 2020

Voorwoord
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Dit rapport beschrijft de arbeidsmarkt van zorgprofessionals in cijfers. Er wordt gekeken naar de doelgroep 
met een zorgopleiding van minimaal mbo-3 t/m hbo in 2020. Dit is hiervoor ook gedaan voor 2018 en 2019. 
In dit rapport kijken we terug op die inzichten en duiden we trends. We kijken vooral ook naar de situatie nu, 
anno 2020. Een jaar waar corona alles op scherp zet. Zo ook de zorgmarkt. 

De coronacrisis heeft gevolgen, op korte en lange termijn. We zitten nog volop in de dynamiek van deze crisis. 
De impact op de samenleving, de economie en de zorg is groot. De zorg stond vanaf het begin midden in  
de coronacrisis. Er werd ook gesproken over een zorgcrisis aangezien alle maatregelen gericht waren om 
overbelasting van ziekenhuisbedden te voorkomen. De zorg moest organiseren, anticiperen, handelen en  
overleven. De zorg stond centraal en werd door iedereen massaal gesteund om het coronavirus snel onder 
controle te krijgen. In korte tijd waren zorginstellingen in staat hun organisatie aan te passen. Dit deden zij 
door alle varianten van ‘sourcing’ in te zetten, zoals snelle bijscholing, zijinstromers aan te trekken, zorg- 
professionals die gestopt/gepensioneerd waren terug te vragen, zzp’ers aan te trekken, veel meer uren  
te draaien, overstappers naar een andere sector en beroep tijdelijk terug te lenen, differentiatie in werkzaam-
heden aan te brengen etc. Zelden is zoveel recruitment en HR-instrumentarium uit de kast getrokken om 
mensen aan te trekken om mee te helpen voldoende zorg te kunnen bieden. De zorgsector kreeg een  
heldenstatus en het belang van vitale beroepen werd benadrukt. 

Ondanks dat een nieuwe zorgcrisis op de loer ligt, verschoof de zorgcrisis naar een meer economische en 
maatschappelijke crisis en wordt de verdeeldheid groter. Ook vanuit de zorgmarkt komen steeds meer  
kritische geluiden en zijn hoge werkdruk, veilig werken en onderwaardering belangrijke onderwerpen binnen 
de sector én in de publieke opinie. Nu de eerste noodsituatie achter de rug is en oude patronen weer  
langzaam terugkomen, wordt de balans opgemaakt. Dit lijkt zich te vertalen in teleurstelling in de politiek  
en zorgen over de toekomst. 

De dynamiek binnen de zorg tijdens de coronacrisis is groot. Het imago van de sector veranderde in korte tijd 
van waardering naar teleurstelling en rauwe kantjes van de sector. En van spontane zij- instroom tot reguliere 
tekorten. Deze dynamiek heeft een groot beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van mens en  
organisatie. Dat ging goed in tijden van nood. …..

In de komende hoofdstukken wordt een beeld geschetst van de arbeidsmarkt van de zorgprofessionals van 
de afgelopen 12 maanden. Eerst wordt de doelgroep in kaart gebracht en hun arbeidsmarktactiviteit en hun 
mobiliteit (hoofdstuk 2). We kijken vanuit het perspectief van de zorgprofessionals en vertalen deze inzichten 
naar kansen om de doelgroep te bereiken en aan te spreken (kracht van bereik). Vervolgens wordt de vraag 
naar zorgprofessionals in kaart gebracht en uitgesplitst naar regio en functiegroep (hoofdstuk 3). Door vraag 
en aanbod te combineren, schetsen we de huidige situatie op de arbeidsmarkt in termen van vacaturedruk  
en schaarste (hoofdstuk 4) . In hoofdstuk 5 wordt de instroom in kaart gebracht. We kijken naar reguliere  
instroom uit het onderwijs en naar alternatieve instroom. Ook wordt de actuele beeldvorming over de zorg- 
sector beschreven. Naast instroom is behoud ook een belangrijk thema op de markt voor zorgprofessionals.  
In hoofdstuk 7 wordt in kaart gebracht wat voor de zorgprofessionals belangrijke kenmerken en drivers zijn. 

2 De zorgmarkt in cijfers
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Het aandeel zzp’ers blijft sterk stijgen
Centraal in dit rapport staat de doelgroep met een zorgopleiding van minimaal mbo-3 t/m hbo. Deze doel-
groep bestaat uit 463.700 zorgprofessionals. Van hen werkt 89% voor een werkgever (411.000) en is 10% 
zzp’er (48.000). Het aantal zzp’ers groeit door. Vorig jaar rapporteerden we een groeipercentage van 11%, 
dit jaar is het aantal zzp’ers toegenomen met 18%. Het aandeel zorgprofessionals werkzaam als zzp’er (nu 
ruim 10% van het totaal) blijft dus sterk stijgen.

Binnen de groep zorgprofessionals heeft 1% de status werkloos (4.700). Dit zijn werkzoekenden met een 
zorg gerelateerd diploma die open staan voor een zorgfunctie. Het aandeel werklozen is verder afgenomen 
ten opzichte van vorig jaar.

3 De zorgprofessionals in kaart 

Bron: AGO (Intelligence Group, 2020)

zorgprofessionals 
mbo-3 t/m hbo

411.000
werkend 

in loondienst en op contract

463.700

49.000 juniors
0 t/m 5 jaar werkervaring

63.000 mediors
6 t/m 10 jaar werkervaring

299.000 seniors
meer dan 10 jaar

werkervaring

4.700 werklozen
met een zorgopleiding

die in de zorg aan
de slag willen

48.000 zzp’ers

I Doelgroep
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Diversiteitsbeleid biedt kansen
Kenmerkend voor de doelgroep zorgprofessionals is het vrouwelijke karakter, een relatief gering aandeel 
jongeren en een beperkt aandeel zorgprofessionals met een migratie-achtergrond. Dit beeld is in de  
afgelopen jaren weinig veranderd. Diversiteitsbeleid zou binnen de zorg derhalve veel meer een thema 
moeten zijn dan nu het geval is. Zeker gericht op jongeren, mannen en mensen met een andere culturele 
achtergrond. Hier ligt ook een deel van de oplossing om de tekorten op te lossen.

Ten opzichte van voorgaande jaren zien we een toename van mbo-3 niveau en een afname van mbo-4.  
Het aandeel hbo blijft stabiel op 42%.

3.1 De zorgprofessionals 
in loondienst

I Geslacht

I Hoogst genoten opleiding

I Leeftijd

I Migratieachtergrond

84% vrouw
16%  man

26%

32%

42%
Mbo-niveau 3

Mbo-niveau 4

Hbo

Nederlandse achtergrond      Migratieachtergrond

Zorgmarkt

Nederlandse
beroepsbevolking

90%

83%

10%

17%

tot 30 jaar

30 tot 40 jaar

40 tot 55 jaar

55 jaar en 
ouder

22%

23%
33%

22%

Bron: AGO (Intelligence Group, 2020)

Nederlandse  
beroepsbevolking:
49% vrouw
51% man
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De zorg zzp’er onderscheidt zich door hbo opleiding en migratieachtergrond
De zorg zzp’ers onderscheiden zich hoofdzakelijk van de zorgprofessionals in loondienst door een hoger  
opleidingsniveau. 69% van de zzp’ers heeft een hbo achtergrond tegenover 42% van de zorgprofessionals  
in loondienst. Verder kenmerkt de zorg zzp’er zich door een groot aandeel vrouwen. Het aandeel zorgprofes-
sionals met een migratieachtergrond is hoger (15%) dan bij de zorgprofessionals in loondienst (10%) en ligt 
dicht tegen het landelijke gemiddelde (16%). 

Ten opzichte van vorig jaar is de leeftijdsopbouw binnen de zzp zorgdoelgroep iets verschoven. Er lijkt een 
uitstroom van zorgprofessionals van 55 jaar en ouder (22% dit jaar t.o.v. 27% vorig jaar) en de groei van zzp’ers 
lijkt voornamelijk te zitten in de groep jonger dan 40 jaar (25% dit jaar t.o.v. 23% vorig jaar). Passend bij hun 
generatie zou dit mogelijk te maken kunnen hebben met de kans om als zzp’er werk en privé beter te  
organiseren, wellicht beter te verdienen en/of hun carrière verder vorm te geven. 

3.2 De zorgprofessional als zzp’er

Bron: AGO (Intelligence Group, 2020)

I Geslacht

I Hoogst genoten opleiding

I Leeftijd

I Migratieachtergrond

80% vrouw
20%  man

8%

23%

69%

Mbo-niveau 3

Mbo-niveau 4

Hbo

Nederlandse achtergrond      Migratieachtergrond

Zzp’ers in de zorg

Zzp’ers

85%

84%

15%

16%

tot 30 jaar

30 tot 40 jaar

40 tot 55 jaar

55 jaar en 
ouder

22%

25%
31%

22%

Nederlandse  
beroepsbevolking:
49% vrouw
51% man
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Arbeidsmarktoriëntatie wordt iets groter
Als we naar het dashboard van arbeidsmarktactiviteit van de zorgprofessionals kijken, dan zien we nog weinig 
grote bewegingen. In vergelijking met de Nederlandse beroepsbevolking is de arbeidsmarktactiviteit van  
zorgprofessionals laag. Bijna de helft van de zorgprofessionals (48%) geeft aan zich niet bezig te houden met 
het zoeken naar een nieuwe baan. 45% kijkt wel, maar is niet actief op zoek. 7% van de zorgprofessionals 
zoekt wel actief nieuwe baan. Dit is laag in vergelijking met de Nederlandse beroepsbevolking (12%). Ten  
opzichte van vorig jaar zien we wel een kleine verschuiving van niet zoekend naar meer oriëntatie op de  
arbeidsmarkt (latent en actief zoekend). Vorig jaar gaf 50% aan niet op zoek te zijn, dit jaar is dat 48%. 

Arbeidsmarktmobiliteit blijft laag
Een kwart van de zorgprofessionals veranderde, ondanks hun lage arbeidsmarktactiviteit, toch van baan het 
afgelopen jaar. Hun mobiliteit is in vergelijking met vorig jaar gelijk gebleven. Ook toen wisselde 25% van baan. 
Van de baanwisselaars veranderde dit jaar 15% van werkgever tegenover 14% vorig jaar. In vergelijking met de 
Nederlandse beroepsbevolking is dit laag. Daar ligt de overstap naar een andere werkgever gemiddeld  
op 19%. Naast het veranderen van werkgever, is 10% van de zorgprofessionals van baan veranderd bij hun 
huidige werkgever. Gemiddeld ligt deze interne mobiliteit op 12%. In vergelijking met vorig jaar is de interne 
mobiliteit nagenoeg gelijk. Toen veranderde 11% van baan bij hun huidige werkgever. In totaliteit ligt de  
mobiliteit van zorgprofessionals een stuk lager dan gemiddeld in Nederland. 

Sourcingsdruk neemt iets toe
Naast dat zorgprofessionals zelf weinig actief zijn in het zoeken naar een nieuwe baan, worden zij ook beperkt 
benaderd voor een nieuwe baan (sourcingsdruk). Dat is opmerkelijk voor een zeer gespannen arbeidsmarkt 
waar je zou verwachten dat er actief gezocht wordt naar talent. 37% van de ondervraagde zorgprofessionals  
is in het afgelopen jaar minimaal 1 keer voor werk benaderd. In 2018 gaf 33% van de zorgprofessionals aan  
wel eens benaderd te zijn. De sourcingsdruk neemt dus iets toe, maar in vergelijking met andere schaarste 
sectoren, zoals de IT, is het beperkt. 

Het is echter ook de vraag in hoeverre zorgprofessionals vindbaar zijn om te benaderen. Hun arbeidsmarkt-
activiteit is laag en zij vinden een nieuwe baan met name via de gebruikelijke kanalen. Minder dan gemiddeld 
zorgen zorgprofessionals er voor online vindbaar te zijn voor bemiddelaars of werkgevers (16% tegenover  
19% Nederlandse beroepsbevolking). Ook maken zij minder vaak gebruik van LinkedIn voor oriëntatie op een 
nieuwe baan (25% tegenover 31%). 

Om zorgprofessionals te triggeren, is meer nodig dan een aansprekende vacaturetekst. Het gaat er vooral om 
hoe en waar de doelgroep te bereiken. Alleen een vacature plaatsen en afwachten, is geen optie. Een actieve 
en doelgroepgerichte arbeidsmarktbenadering maakt het verschil. Voor werving, maar ook voor binding. Het 
in gesprek gaan en blijven met de zorgprofessional is cruciaal. Het DoelgroepenDashboard van Intelligence 
Group kan hierbij helpen om meer inzicht te krijgen in het bereiken van zowel de actieve als latente doelgroep.

3.3 Arbeidsmarktactiviteit van 
zorgprofessionals 

Bron: AGO (Intelligence Group, 2020)
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I Arbeidsmarktactiviteit

I Sourcingsdruk

I Baanwisselingen

Bron: AGO (Intelligence Group, 2020)

7%

48%

45%

Niet op zoek

Latent

Actief

9%
12%

16%63%

Meer dan 1x
per kwartaal

1x per kwartaal

1x per jaar

Nooit

15%

75%

10%

Nee

Ja, bij dezelfde
werkgever

Ja, bij nieuwe 
werkgever

Nederlandse beroepsbevolking 
Niet op zoek 40% - Latent 48% - Actief 12%

Nederlandse beroepsbevolking 
Meer dan 1 per kwartaal 16% - 1 x per kwartaal 
16% - 1 x per jaar 18% - Nooit 50% 

Nederlandse beroepsbevolking 
Nee 69% - Ja, bij dezelfde werkgever 12% - 
Ja, bij nieuwe werkgever 19%
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Ontevredenheid en nieuwe uitdaging reden voor verandering van baan
De reden van zorgprofessionals om van baan te wisselen is divers. Voor het merendeel geldt vooral een 
persoonlijke motivatie. Het gaat om ontevredenheid over hun huidige baan (35%) of om het vinden van een 
nieuwe uitdaging (20%). 

In vergelijking met voorgaande jaren zien we dat deze redenen steeds vaker aanleiding zijn om van baan te 
veranderen. In 2018 was de voornaamste reden om van baan te veranderen nog een contract dat niet verlengd 
werd (30%). Het afgelopen jaar was dit voor slechts 6% van de baanwisselaars de reden. Dit is tevens een  
signaal van structurele krapte en dat werkgevers zich niet meer kunnen permitteren contracten niet te  
verlengen of direct contracten voor  
onbepaalde tijd aan te bieden.

De zorgprofessional lijkt nu vaker voor  
zichzelf te kiezen als het gaat om verandering 
van baan. Deze inzichten benadrukken het 
belang van in gesprek zijn met de zorg- 
professionals. Hoe zitten zij in hun baan? Wat 
vinden zij belangrijk en ervaren zij voldoende 
uitdaging? Goed werkgeverschap zorgt voor 
tevreden werknemers en trekt ook nieuwe 
werknemers aan. Met veel andere banen 
op de loer, is het vrij makkelijk voor zorg- 
professionals om te veranderen van werk- 
gever. Zeker als zij niet tevreden zijn over  
hun huidige baan, kan een stap makkelijk 
gezet worden. 
 
Vacaturesite en eigen website  
essentieel voor bereik op arbeidsmarkt
De zorgprofessional vindt een nieuwe baan 
voornamelijk via vacaturesites (26%), het 
inschakelen van het eigen netwerk (19%)  
of via een open sollicitatie (14%). Daarmee 
zijn, net zoals bij de Nederlandse beroeps- 
bevolking, de vacaturesite en de eigen  
website de belangrijkste communicatie- 
kanalen met de arbeidsmarkt geworden.  
Het optimaal inregelen van online recruitment 
en de eigen website moet speerpunt zijn voor 
werving, voor het invullen van vacatures en 
het tegengaan van tekorten. 

3.4 De kracht van bereik

Bron: AGO (Intelligence Group, 2020)

I Motivatie baanwisseling

I Baanvindkanalen

35%

20%

10%

6%

6%

3%

Ontevredenheid
huidige baan

Door verandering
in privésituatie

Toe aan een
nieuwe uitdaging

Contract werd
niet verlengd

Baanaanbod gekregen

Ontslag/reorganisatie/
faillisement

26%

19%

14%

8%

6%

5%

Vacaturesites

Open sollicitatie

Bekenden/netwerk

Bedrijvensites

Social media

Binnenlopen/bellen
naar een bedrijf
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Salaris, inhoud en uren bepalende criteria 
Om zorgprofessionals gericht te benaderen, is het belangrijk ze op de juiste manier aan te spreken en te 
triggeren. Wat is dan relevante informatie? 

Wees vooral duidelijk over het salaris, de inhoud van de functie en het aantal uren. Voor zorgprofessionals zijn 
dat de aspecten die in eerste instantie van belang zijn om een afweging te maken of een functie interessant 
kan zijn voor hen. Meer dan gemiddeld vinden zij het ook belangrijk te weten om welke werkgever het gaat. 

Opvallend is dat de top-3 belangrijkste topics voor een nieuwe baan voor alle zorgprofessionals, in loondienst 
of zzp’er, min of meer gelijk zijn. Ook voor zzp’ers zijn het aantal uren, de inhoud en het uurtarief de  

I Top 10 topics voor benadering zorgprofessionals

Duidelijkheid over salaris

Duidelijkheid over de inhoud van de functie

Duidelijkheid over het aantal uren

Duidelijkheid over het type contract (vast/flex)

Duidelijk om welke werkgever het gaat

Duidelijkheid over de locatie

Aansluiting bij mijn opleiding/vaardigheden

Duidelijkheid over (secundaire)
arbeidsvoorwaarden

Duidelijkheid over (flexibele) werktijden

Er is een concrete vacature voor mij

Zorgprofessionals Nederlandse beroepsbevolking

60%

55%

53%

39%

36%

29%

27%

27%

24%

11%

61%

55%

43%

34%

28%

30%

24%

31%

25%

13%

Bron: AGO (Intelligence Group, 2020)
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I Top 10 topics voor benadering zzp’ers in de zorg

Duidelijkheid over het aantal uren

Duidelijkheid over de inhoud van de opdracht

Duidelijkheid over het uurtarief

Aansluiting bij mijn opleiding/vaardigheden

Duur van de opdracht

Duidelijkheid over de startdatum

Duidelijkheid over (flexibele) werktijden

Betalingscondities

Duidelijkheid over locatie

Duidelijk om welke opdrachtgever het gaat

Zzp’ers in de zorg Zzp’ers

35%

53%

47%

28%

36%

20%

18%

25%

20%

26%

50%

45%

44%

36%

27%

23%

23%

21%

21%

20%

belangrijkste aspecten om duidelijkheid over te krijgen. Vooral het aantal uren van de opdracht is een  
kritisch punt voor zzp’ers in de zorg. Voor succesvolle sourcing is dit dus cruciaal om in het eerste contact  
te vermelden. 

Spreek de taal van de doelgroep
Opvallend is ook dat het voor zorgprofessionals belangrijk is om aangesproken te worden op hun match qua 
profiel met de functie. De functie moet aansluiten op hun opleiding en vaardigheden. Dit wordt zowel door  
de zorgprofessionals in loondienst als de zzp’ers genoemd. Voor recruiters betekent dit dat zij de zorg- 
professionals vooral op hun vakgebied en vakbekwaamheid aanspreken. 

Bron: AGO (Intelligence Group, 2020)
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De bereidheid om te verhuizen voor een (nieuwe)   
baan is laag bij zorgprofessionals. 10% van de 
zorgprofessionals is hiertoe bereid tegenover 18% 
gemiddeld in Nederland. De zorgprofessionals 
die willen verhuizen, vertrekken het liefst naar het 
buitenland.

Opvallend is dat de bereidheid om te verhuizen 
voor een nieuwe baan zowel op de zorgmarkt als 
onder de Nederlandse beroepsbevolking steeds 
verder afneemt. Wilde in 2018 nog 19% van de 
zorgprofessionals verhuizen voor een nieuwe 
baan, nu geldt dat nog voor 10%. De noodzaak 
om te verhuizen is niet groot als er in de nabije 
omgeving genoeg werk is. Voor de zorgprofessio-
nals is er volop werk dus de focus voor werving ligt 
vooral op de lokale arbeidsmarkt. 

Dat de zorg arbeidsmarkt vooral lokaal is, wordt 
ook bevestigd door het belang dat zij, meer dan 
andere doelgroepen, hechten aan een accepta-
bele reistijd. 36% vindt dit een belangrijk aspect 
bij het vinden van een nieuwe baan. Daarmee 
staat het bij de zorgprofessionals in de top-5 
belangrijkste voorwaarden van een baan.  
Gemiddeld in Nederland geeft 33% aan dit een 
belangrijk criterium te vinden voor een nieuwe 
baan. 

Gemiddeld heeft de zorgprofessional er maximaal 
33 minuten voor over om van huis op het werk 
te komen. Ook dit geeft de lokale arbeidsmarkt voor zorgprofessionals aan. Dit ligt iets lager dan het landelijke 
gemiddelde van maximaal 39 minuten. 

Zichtbaar zijn op de lokale markt en onder de aandacht komen in het specifieke lokale wervingsgebied, is   
belangrijk om zorgprofessionals te bereiken. Online zijn hier veel verschillende mogelijkheden voor, zoals   
het heel regionaal/lokaal inzetten van social media. Maar ook traditionele instrumenten zoals open dagen, 
markten, samenwerken met scholen, lokale blaadjes, flyers, bushokjes e.d. behoren tot de mogelijkheden.

3.5 De kracht van lokaal bereik

I Bereidheid om te verhuizen  
 voor een (nieuwe) baan

Zorgprofessionals Nederlands
beroepsbevolking

10% 18%

I Gemiddelde reistijd

Zorgprofessionals

minuten minuten

Nederlands
beroepsbevolking

33 39



Case: Recruitment Accolade
Accolade Zorg biedt intra- en extramurale zorg aan cliënten met niet-aangeboren hersenletsel en  
kenmerkt zich door de christelijke identiteit. Met ongeveer 800 medewerkers realiseert Accolade haar 
zorgaanbod in de regio’s Amersfoort, Assen, De Bilt, Bodegraven en Zeist. De dagelijkse zorg aan 
cliënten wordt geleverd door medewerkers die zich aangesproken voelen door de christelijke identiteit. 

Accolade om Dat maakt de werving extra lastig met de huidige krappe arbeidsmarkt. Reden voor 
samen met Compagnon met dit recruitmentvraagstuk aan de slag te gaan.  

Inmiddels is er veel veranderd. Door de versterking in de capaciteit op het gebied van recruitment was 
er ruimte om een centraal recruitmentproces op te stellen en te implementeren. Daarnaast werd er  
gekeken op welke wijze recruitment geprofessionaliseerd kon worden en hoe er aandacht voor de  
christelijke identiteit in de uitingen kon worden opgenomen. Zo werd de werkenbij site in een nieuw jasje 
gestoken en werd er aandacht besteed aan het verbeteren van de candidate journey. Daarnaast werden  
er slimme vacatureteksten geschreven, werd referral recruitment ingezet, on- en offline campagnes  
gevoerd en open dagen georganiseerd. Vervolgens kostte het relatief weinig moeite om de verpleeg- 
kundigen, verzorgende IG, staf en teamleiders te werven. In totaal zijn er in een periode van 10 maanden 
80 medewerkers aangenomen grotendeels bestaande uit verzorgenden IG en verpleegkundigen.

Hoe bereikte men dit? Door de zichtbaarheid te vergroten, boven op het proces te zitten, de lijnen kort 
te houden, de time to hire te verlagen en vooral recruitment in de lead te zetten. De organisatie heeft 
inmiddels recruitment hoog op de agenda staan. Bijkomend voordeel is dat er werk uit handen werd 
genomen van de hiring managers, het selectieproces werd verbeterd én de kandidaat tevredenheid 
omhoog ging. Daarnaast is er synergie met de hele HR afdeling gerealiseerd.
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Na corona dip weer volop vacatures
Het aantal unieke online zorgvacatures is sinds 2017 fors gestegen en blijft sindsdien op het niveau van  
gemiddeld 11.000 vacatures per maand. Wel zien we dat in het tweede kwartaal van dit jaar het aantal  
vacatures voor de zorgprofessionals afnam ten opzichte van de 3 maanden daarvoor (-8%) . Tijdens  
corona nam de vraag af omdat er heel veel alternatieve sourcingsmethodieken werden ingezet, traditioneel 
(face-to-face) werven en selecteren lastig werd én omdat er door afname in verloop minder vervangingsvraag 
was. Vanaf juni is het aantal vacatures weer toegenomen tot gemiddeld 11.800 vacatures in augustus. De dip in 
vacatures die we bij veel andere beroepsgroepen zien na de intelligente lockdown is voor de zorgprofessionals 
heel beperkt. De vraag is weer net zo groot als voor de lockdown. Nu de arbeidsmarkt weer normaliseert voor 
de zorg, trekt het volume aan. 

4 De zorgvraag in kaart
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I Ontwikkeling vraag zorgmarkt

2017 2018

Bemiddelaars

2019 2020

10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 01 02 03 04 05 06 07 08 09
*10 11 12

Werkgevers

15.000

12.000

9.000

6.000

3.000

0

* schatting

41% 50% 42% 52% 45% 49% 50% 51% 52% 52% 47% 50% 54% 51% 44% 44% 44% 44% 42% 42% 49% 47% 50% 42% 44% 46% 50% 44% 40% 47% 53% 48% 50% 44% 48% 49%

De vacaturemarkt is verdeeld naar vacatures die direct door werkgevers worden uitgezet en vacatures van 
bemiddelaars. Gemiddeld is deze verhouding fifty-fifty. Verondersteld kan worden dat de licht stijgende 
sourcingsdruk met name vanuit de bemiddelaars komt. 

Bron: Jobfeed (2020)
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Meest gevraagde functies
De vraag naar zorgprofessionals richt zich al langere tijd op verzorgenden en verpleegkundigen. 65% van  
de totale vraag wordt bepaald door de top-10 meest gevraagde functies voor zorgprofessionals. 

Het afgelopen jaar is de vraag naar verpleegkundigen gehandicaptenzorg, hoofdverpleegkundigen en  
thuishulpen toegenomen. Daarentegen is de vraag naar medewerkers verpleeghuis, bejaardenverzorgenden, 
optometristen en audiciens het sterktst gedaald.
 

4.1 Meest gevraagde functies
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 Aantal Groei t.o.v. vorig jaar
Verzorgende 8.550 15%
Verpleeghulp 8.411 2%
Wijkverpleegkundige 5.763 12%
Thuishulp 4.277 45%
Doktersassistent 4.189 -11%
Tandartsassistent 3.792 17%
Woonzorgmedewerker 3.613 -7%
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige 3.437 13%

I Top 10 meest gevraagde functies afgelopen 12 maanden
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Er wordt zowel in de academische wereld als in de politiek veel nadruk gelegd op skills, intersectorale  
mobiliteit en bij- en omscholing. Het magische verbindingswoord daarin is skills. Skills kunnen aan- en  
bijgeleerd worden en zijn veel makkelijker intersectoraal te ontwikkelen. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar 
de beroepen helpenden/verzorgenden en (wijk)verpleegkundigen, zien we een grote overlap tussen de meest 
gevraagde professionele skills. De wijkverpleegkundigen onderscheiden zich met name door een diploma 
verpleegkunde. Ook op de soft skills is overlap. Voor wijkverpleegkundigen wordt specifiek nog veel gevraagd 
naar coördinerende en coachende vaardigheden. Dit is een mooi voorbeeld van doorstroom en bijscholen. Op 
de skills die uniek zijn voor een beroep of niet voorkomen in een aanverwant beroep, gaat het om bijscholen. 

Komt iemand uit een ander beroep waar bijvoorbeeld veel matches zijn op soft skills en (deels) op professio-
nele skills, zijn er mogelijkheden in omscholing. De data om dit soort analyses te doen, los van het testen  
van mensen, zijn sinds 2020 aanwezig op de Nederlandse arbeidsmarkt en zullen de komende jaren naar 
verwachting een sterke ontwikkeling gaan doormaken.

Om ontwikkelingen in skills te monitoren, is er dit jaar gekeken naar professionele en soft skills die per beroep 
steeds vaker benoemd worden in vacatures. Dit zijn vaak signalen over ontwikkelingen binnen een beroeps-
groep én waar op ingezet kan worden voor bijscholing. Dit is interessant, gelet op alle bij- en omscholings-
budgetten en subsidies die de komende jaren vrij komen op de markt. 

4.2 De kracht van skills

Zorgprofessionals

Helpenden/
verzorgenden 
mbo

Wijk verpleeg-
kundigen 

Verpleegkundigen
mbo

Gespecialiseerd
verpleegkundigen
(hbo)

Diëtisten en 
therapeuten

Professionele skills
• Verpleging
• Thuiszorg
• Maatschappelijk werk
• Psychologie
• Verpleeghuiszorg
Soft skills
• Zelfmotivatie
• Werken in groepsverband
• Aanpassingsvermogen
• Communicatie
• Gepassioneerd

Professionele skills
• Diploma verpleegkunde
Soft skills
• Coördineren
• Coaching en 
 begeleiding

Top-5 is gelijk aan 
zorgprofessionals

Professionele skills
• Diploma verpleegkunde
Soft skills
• Coördineren

Professionele skills
• Onderzoek
• Multidisciplinair
• Gezondheidszorg
Soft skills
• Stress management

Professionele skills
• Fysiotherapie
• Multidisciplinair  
 onderzoek
• Logopedie
• Ergotherapie

I Meest gevraagde top-5 professionele en soft skills voor 
   zorgprofessionals totaal en specifiek per functiegroep 
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De aandacht voor skills zal de komende jaren toenemen. Dit komt door veel nieuwe ontwikkelingen in vakge-
bieden. Blijven leren en ontwikkelen is belangrijk. Voor de arbeidsmarktwaarde van zorgprofessionals en voor 
de toekomstbestendigheid van organisaties. We hebben de belangrijkste vaardigheden uit de vacatures van 
het afgelopen jaar, per functiegroep, onder elkaar gezet. 

Top 5 Meest
gevraagd

Professionele skills Soft skills

Top 5 Meest
gevraagd

Top -Hot in 2020
(meer gevraagd dan vorig jaar)

Top -Hot in 2020
(meer gevraagd dan vorig jaar)

Zorgprofessionals 
totaal

Helpenden en  
verzorgenden 
(mbo-3/4 )

Verpleegkundigen
(mbo-3/4)

Gespecialiseerd  
verpleegkundigen 
(hbo)

Wijkverpleeg- 
kundigen

Diëtisten en 
therapeuten

• Verpleging
• Thuiszorg
• Maatschappelijk   
 werk
• Psychologie
• Verpleeghuiszorg

• Gezondheids-
 problemen
• Stoma
• Verpleeghulp
• Secundaire zorg
• Wondverzorging

• Zelfmotivatie
• Werken in 
 groepsverband
• Aanpassingsvermogen
• Communicatie
• Gepassioneerd

• Professionele  
 ontwikkeling
• Leerontwikkeling
• Zakelijk bewustzijn
• Stiptheid
• Positieve instelling

• Thuiszorg
• Verpleging
• Maatschappelijk 
 werk
• Verpleeghuiszorg
• Psychologie

• Gezondheids-
 problemen
• Wondverzorging
• Zorgen voor mensen  
 met dementie
• Geneeskunde
• Jeugdgezondheids- 
 zorg

• Zelfmotivatie
• Werken in 
 groepsverband
• Aanpassingsvermogen
• Communicatie
• Gepassioneerd

• Zelfverzekerd
• Positieve instelling
• Empathisch
• Leergierig
• Improvisatie

• Verpleging
• Thuiszorg
• Diploma 
 Verpleegkunde
• Psychologie
• Verpleeghuiszorg

• Zorgen voor mensen  
 met dementie
• Klinisch Werk
• Bepaling van 
 doelgroep
• Rekenen
• Eerstelijnszorg

• Zelfmotivatie
• Werken in
 groepsverband
• Aanpassingsvermogen
• Communicatie
• Coördineren

• Leiderschap
• Analytisch denken
• Coaching en 
 begeleiding
• Vasthoudend
• Positieve instelling

• Verpleging
• Psychologie
• Onderzoek
• Multidisciplinair
• Gezondheidszorg

• Ambulances
• Revalidatie
• Verloskunde
• Thuiszorg
• Operatiekamers

• Werken in 
 groepsverband
• Zelfmotivatie
• Aanpassingsvermogen
• Communicatie
• Stress management

• Analytisch denken
• Positieve instelling
• Vriendelijkheid
• Communicatie

• Thuiszorg
• Verpleging
• Eerstelijnszorg
• Diploma 
 Verpleegkunde
• Maatschappelijk   
 werk

• Eerstelijnszorg
• Toedienen medicijnen
• Thuiszorg
• Maatschappelijk werk
• Infusen
• Actief luisteren

• Zelfmotivatie
• Werken in 
 groepsverband
• Communicatie
• Coaching en 
 begeleiding
• Coördineren

• Coaching en 
 begeleiding
• Professionele 
 verantwoordelijkheid

• Fysiotherapie
• Multidisciplinair
• Onderzoek
• Logopedie
• Ergotherapie

• Oncologie
• Diëtist
• Bepaling van 
 doelgroep
• Manuele therapie
• Consultancy

• Coaching en 
 begeleiding
• Professionele 
 verantwoordelijkheid

• Servicegerichtheid
• Stress management
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5 Druk op zorgmarkt blijft hoog

De spanning op de arbeidsmarkt wordt uitgedrukt in vacaturedruk. Dit is de verhouding tussen het aantal  
vacatures en het aantal actieve baanzoekers. Voor de zorgprofessionals is de vacaturedruk dit jaar 5:1. Dit  
betekent dat iedere zorgprofessional die actief op zoek gaat naar een baan de keuze heeft uit zo’n vijf  
vacatures. In vergelijking met vorig jaar, toen de vacaturedruk 4:1 was, is de schaarste verder toegenomen.

Vraag en aanbod varieert per regio en per vakgebied binnen de zorg. De arbeidsmarkt wordt daarom verder 
uitgesplitst naar provincie en naar de grote vakgebieden binnen de doelgroep.

In bijna alle provincies is de schaarste verder toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Uitzonderingen zijn 
Friesland en Flevoland waar de vacaturedruk iets is afgenomen. 

I Vacaturedruk

29.702

148.631

actieve baanzoekers

vacatures in de 
afgelopen 12 maanden

Vacaturedruk

Zeer schaars
5:1

Bron: AGO (Intelligence Group, 2020) en Jobfeed (2020)
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5.1 Vacaturedruk naar provincie

Bron: AGO (Intelligence Group, 2020) en Jobfeed (2020)

I Regionale vacaturedruk

• De grootte van de cirkel geeft het aantal actieve 
 baanzoekers in de provincie aan
• In de bol staat de vacaturedruk: het aantal vacatures 
 ten opzichte van het aantal actieve baanzoekers

6:1

5:1

5:1

5:19:1

3:1

3:1

3:1

3:1

3:1

2:1

4:1
Schaars

Zeer schaars
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5.2 Vacaturedruk naar 
functiegroep

Grootte
doelgroep

Vacatures in  
de afgelopen  
12 maanden

Actieve
baanzoekers

Vacaturedruk

Helpenden en 
verzorgenden             
(mbo-3/4)

Verpleegkundigen  
(mbo-3/4)

Gespecialiseerd
verpleegkundigen 
(hbo)

Diëtisten en
therapeuten          
(hbo)

Wijk- 
verpleegkundigen 
(hbo)

121.900 46.0604.900
(4%)

46.100 22.7176.900
(15%)

26.000 11.5011.600
(6%)

33.000 5.7463.900
(9%)

7.500 3.843675
(9%)

Zeer schaars

9:1

Schaars

3:1

Zeer schaars

7:1

Schaars

2:1

Schaars

6:1



23

ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

Case: Franciscus Gasthuis 
& Vlietland

De klomp als thema van je campagne: bij het Franciscus Gasthuis hebben ze het tot in de puntjes  
doorgevoerd. Het levert een onderscheidende campagne op, waarop tal van variaties mogelijk blijken.
De klomp is misschien ‘een op het oog onbenullig ding’, zoals ze het bij het Franciscus Gasthuis zelf 
zeggen. ‘Maar deze kunststof stappers verbinden ons. Hierin zijn we allemaal wie we zijn. Daarom geven 
wij de klomp de hoofdrol. Als je bij ons komt werken, willen we je namelijk – letterlijk – een basis bieden 
waarin je je thuis, gewaardeerd en gelijk voelt.’
 
Het Franciscus Gasthuis & Vlietland, zoals het ziekenhuis sinds 2015 (na een fusie) voluit heet, telt nu 
bijna 4.600 medewerkers en zo’n 250 artsen. Er zijn ziekenhuislocaties in Rotterdam en Schiedam, en 
daarnaast nog 4 poliklinieklocaties, in Berkel, Hoogvliet, Rotterdam en Maassluis, en daarnaast ook  
nog een polikliniek in Het Oogziekenhuis. En net als vele andere organisaties in de zorg is ook hier  
de krapte groot.
 
Een gouden vondst
Een opvallende campagne moet daar wat verlichting in brengen. En die campagne is helemaal gebouwd 
rondom één voorwerp: de in ziekenhuizen zo bekende klomp. Het blijkt een gouden vondst, want wát 
een variatie is er met dat schoeisel mogelijk. Of het nu gaat om een bedrijfsvoetbalploeg die nog wel  
wat versterking kan gebruiken (‘Echte mannen dragen klompen’), of om gezellige teamfoto’s: de klomp 
zorgt overal voor verbinding.
 
En dat het gekozen voorwerp zich ook goed leent voor woordspelingen, tja, dat kun je natuurlijk ook –  
eh – op je klompen aanvoelen. Denk aan: ‘het klompend hart van ons werk’ of ‘Trek jij de stoute klompen 
aan?’ Of het thema van de campagne: ‘Wie de klomp past…’ Het Rotterdamse bureau 0-to-9 (eerder dit 
jaar ook winnaar van een Gouden Toga en Gouden Sleutel) zal ongetwijfeld heel wat lol beleefd hebben 
aan het bedenken ervan…
 
‘Of je nu verpleegkundige, operatieassistent of medisch specialist bent: dit oer-Hollandse schoeisel kent 
geen hiërarchie en staat symbool voor de dagelijkse praktijk in ons ziekenhuis’, aldus de site. 
Zo zie je maar weer, hoe het idee van een aansprekende arbeidsmarktcampagne soms in een heel klein 
hoekje kan schuilen…

Uit Werf&, 30 april 2019
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Twee jaar op rij daling van instroom 
Daar waar de markt ook dringend vraagt om nieuwe instroom vanuit het onderwijs, stelt de werkelijkheid 
teleur. Het aantal zorg gediplomeerde mbo’ers (niveau 3 en 4) neemt al twee jaar op rij af. Hoe het er op dit 
moment precies voorstaat, is door het ontbreken aan recente data niet te zeggen. De meeste recente cijfers 
laten voor 2019 weer een daling zien. Het goede nieuws is dat het aantal studenten dan ook toeneemt en dat, 
naar verwachting, het aantal gediplomeerden met een zorgopleiding niveau 3 en 4 de komende jaren weer  
zal toenemen. Onder voorwaarde dat er voldoende stageplekken zijn aangeboden. De daling van het aantal 
zorg gediplomeerden geldt specifiek voor verzorgden IG. Sinds 2017 zien we een afname van 25%. Dit wordt 
deels gecompenseerd door een lichte groei (10%) van het aantal gediplomeerden verpleegkundigen (mbo-4).
Om er voor te zorgen dat deze studenten voor de zorg behouden blijven, is binding met de zorg en een goede 
stage- en werkervaring van groot belang. Dit stelt eisen aan goed werkgeverschap, goede onboarding, stages, 
traineeships en professionele inwerktrajecten. Vanuit de zorgsector is het essentieel om iedereen een warm 
welkom te geven en de zorg aantrekkelijk te houden om in te blijven werken.  

6 Instroom vanuit mbo

I Aantal mbo-gediplomeerden en mbo-ingeschrevenen

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

Ingeschreven
verpleegkundige
(mbo-4)

Ingeschreven
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
2015 2016 2017 2018 2019

Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

in 2019

Instroom vanuit mbo

+11.778
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Aanhoudende groei aantal hbo gediplomeerden
Zien we vanuit het mbo de laatste jaren een daling van het aantal zorg gediplomeerden, vanuit het hbo 
neemt het aantal zorg gediplomeerden sinds 2015 toe. Alleen 2018, het laatste jaar waarover gerapporteerd 
is, laat weer een lichte daling zien (-3%) ten opzichte van het jaar daarvoor. Deze daling komt vooral voor 
rekening van het aantal gediplomeerde therapeuten en diëtisten. Deze richtingen nemen met circa 10% af 
in aantal gediplomeerden. Vanuit de opleiding hbo verpleegkunde is de laatste jaren een sterke toename 
gekomen van gediplomeerden. Dit is in 2018 gestabiliseerd. 
Het aantal studenten hbo verpleegkunde blijft nog wel steeds groeien waardoor verwacht kan worden dat 
de lichte groei van gediplomeerden hbo verpleegkunde zich zal voortzetten. 

6.1 Instroom vanuit hbo

I Aantal hbo-gediplomeerden** 

I Aantal hbo-ingeschrevenen

Verpleegkundige

Therapeuten*

Voeding en Diëtiek
Verloskunde
Medische hulpverlening

5000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

2014 2015 2016 2017 2018

Verpleegkundige

Therapeuten*

Voeding en Diëtiek
Verloskunde
Medische hulpverlening

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
2015 2016 2017 2018 2019

*Therapeuten: het gaat hier om een bundeling van opleidingen tot fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, et cetera.
**Aantal hbo-gediplomeerden in 2019 is nog niet bekend en daarom wordt de data tot en met 2018 getoond.

in 2018

Instroom vanuit hbo

+7.387
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In de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland komen de meeste mbo en hbo zorg gediplo-
meerden de arbeidsmarkt op. Voor de mbo doelgroep zijn het ROC Albeda college (Rotterdam), ROC Friese 
Poort (Leeuwarden), ROC Mondriaan (Den Haag), Hoornbeeck College (Amersfoort) en ROC Drenthe College 
(Emmen) de opleiders met de grootste stroom gediplomeerden. Zij zijn goed voor 25% van de nieuwe mbo 
zorg instroom op de arbeidsmarkt.

6.2 Instroom vanuit onderwijs – 
regionaal

I Aantal mbo-gediplomeerden   
 2019 per provincie

Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
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De helft van de hbo zorg-gediplomeerden is afgestudeerd aan Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam of Hogeschool Utrecht. 

I Aantal hbo-gediplomeerden   
 2018* per provincie

Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

123

109

83

1205

1072

454

470

958

959

587

943

894

*Aantal hbo-gediplomeerden in 2019 is nog niet bekend en 
daarom wordt de data tot en met 2018 getoond
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In korte tijd zijn er, vanaf het begin van de coronacrisis, in het hele land initiatieven ontstaan van mensen die 
wilden helpen in de zorg. Deze initiatieven zijn eind maart gebundeld via www.extrahandenvoordezorg.nl en 
via regionale contactpunten konden mensen met ervaring in de zorg zo gekoppeld worden aan zorg- en 
welzijnsorganisaties die daar behoefte aan hadden. 

De roep om nieuwe instroom op de zorgmarkt is al tijden groot en er zijn veel verschillende initiatieven ge-
lanceerd om het potentieel zorgprofessionals te vergroten. In tijd van nood voelden velen zich aangesproken 
mee te helpen en in de zorg aan de slag te gaan. De uitdaging is nu om hier ook een duurzaam model van te 
maken en de zorg aantrekkelijk te houden om in te werken. 

6.3 Aanvullend potentieel in kaart

I Binnen de doelgroep

 +4.700 werklozen met een  
 zorgopleiding die willen 
werken in zorgfuncties.

                            + 8.200 huidige zorg-
 professionals die graag 
meer uren willen gaan werken.

Meer uren Werklozen

I Buiten de doelgroep

  + 38.959 
  Het aantalwerkzoekenden 
dat aan de slag wil in de zorg neemt toe. In 
vergelijking met vorig jaar is dit aantal 
verdubbeld. Zij hebben een zorg of sociaal 
gerelateerde opleiding.

                           + 324.341
  De zorgmarkt trekt ook 
werkenden uit andere beroepen. Dit zijn 
vooral vrouwen (75%) die nu werkzaam 
zijn in administratieve, sociaal maatschap-
pelijke of onderwijs functies.

                           + 24.000 met zorgaffiniteit  
  die wel in de zorg zouden 
willen werken (in loondienst). Dit aantal  
neemt de laatste 2 jaar toe (in 2018 was 
dit 16.000).

                            +10.500 zorgprofessionals 
  werkzaam in België met 
Nederlands als moedertaal. Van hen is 7% 
actief op zoek naar een baan.

Zij-instroom 

Zzp’ers Buitenland

Werklozen

Bron: AGO en GTAM (Intelligence Group, 2020) NB: Binnen alle doelgroepen is dezelfde selectie op
opleidingsniveau (mbo-3 t/m hbo) aangehouden. 
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Het aanvullend potentieel voor zorgprofessionals kan vanuit verschillende doelgroepen komen. Vanuit de 
doelgroep zorgprofessionals zelf door bijvoorbeeld meer uren in te zetten en het werk anders te organiseren 
( jobcrafting), door vraag en aanbod optimaal te benutten door o.a. betere arbeidsmarktcommunicatie en  
recruitment. Of door buiten de zorgprofessionals een nieuwe instroom te genereren. Zij zijn ook vaak nog  
binnen zorgorganisaties zelf te vinden, de groep die iets anders is gaan doen binnen dezelfde sector. 

We hebben de verschillende stromen onder elkaar gezet en het mogelijke potentieel berekend. In totaal zou 
de doelgroep vergroot kunnen worden met 389.000 personen. Het probleem zit dus niet (alleen) in de  
aantallen op de aantrekkelijkheid van de sector, maar veelal ook op logistieke, plannings-, werkcultuur, 
arbeidsvoorwaardelijke en leiderschapsissues. Het duurzaam organiseren van nieuwe instroom is essentieel 
om tekorten aan te vullen.
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Werken in de zorg heeft meer dan ooit een sterke exposure in de media gekregen. Met in beginsel een focus op 
heldenstatus, werkzekerheid en vitale beroepen. In een latere fase werd vooral de hevige werkdruk, de onder-
bezetting en de salaris- en beloningsperikelen in de Tweede Kamer belicht.

Interessant is om te kijken of de beeldvorming over werken in de zorgsector is veranderd de afgelopen tijd. En 
in hoeverre dit voor niet zorgprofessionals nog een interessante sector lijkt om in te willen werken. Om dit in 
kaart te brengen, hebben we de data uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) geanalyseerd. Hierin is 
aan mensen gevraagd wat voor hen interessante alternatieve branches en vakgebieden zijn om in te werken. 

Het vakgebied zorg scoort relatief hoog ten opzichte van andere vakgebieden. Deze aantrekkelijkheid neemt 
echter sterk af en verliest ruim 1 op de 5 personen die het voor de crisis nog een aantrekkelijk alternatief  
vonden (index 78) in Q2 dit jaar. Het vakgebied verpleging, zorg en welzijn is zelfs één van de sterkste dalers in 
aantrekkelijke alternatieve vakgebieden. 

Ook als we naar branches kijken, zien we een daling in populariteit. De sector gezondheids- en welzijnszorg 
scoort in Q2 lager dan in Q1 (-1,7%) en behoort daarmee tot de sterkste dalers in de categorie aantrekkelijke 
alternatieve branches. Hier verliest de sector bijna 1 op de 6 fans. 

De beeldvorming over werken in de zorg lijkt een klap te hebben gekregen. De scherpe randjes van het  
‘heldenwerk’ zijn ook zeer zichtbaar geworden. Dit uit zich in Q3 door berichten in de media over uitval,  
extreem hoog ziekteverzuim* en mensen die hun baan opzeggen uit ongenoegen over veiligheid en  
arbeidsvoorwaarden. Dit maakt het aantrekken van nieuwe werknemers buiten de zorg nog uitdagender.  
Het gericht aanspreken van de verschillende doelgroepen is noodzakelijk om het vuurtje van goed werk in  
de zorg weer aan te wakkeren. De toenemende werkloosheid is mogelijk een ‘blessing in disguise’ voor de zorg.

6.4 Corona geeft het imago van  
de zorg een boost, maar maakt  
de zorg minder aantrekkelijk

*6,1% in Q2 2020 – hoogste verzuimcijfer van alle tweede kwartalen na 2003 (CBS)
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I  Top-10 grootste dalers (index) alternatieve vakgebieden

Logistiek

Installatie, reparatie en onderhoud

Kwaliteitsmanagement

Verpleging, zorg en welzijn

Engineering
Index
Q2
Q1

-39

-27

-25

-22

-19

3%

3%

6%

7%

4%

5%

4%

7%

9%

5%

I  Top-5 sterkste dalers alternatieve branches

Persoonlijke dienstverlening

Rijksoverheid

Provinciale/gemeentelijke overheid

Gezondheids- en welzijnszorg

AccountancyGroei
Q2
Q1

-2,3%

-1,8%

-1,8%

-1,7%

-1,3%

2,5%

11,2%

8,6%

10,2%

3,1%

4,8%

13%

10,6%

11,9%

4,4%
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De baanwisselingen zijn nog relatief beperkt bij de zorgprofessionals, maar de mogelijkheden zijn legio. Het 
belang van behoud van medewerkers is daarom groot. De krapte legt vaak focus op werven, maar het binden 
van zorgprofessionals is minstens zo belangrijk. Invulling geven aan goed werkgeverschap is rekening houden  
met de specifieke aspecten waar zorgprofessionals veel waarde aan hechten. Uiteraard verschilt dit per 
doelgroep en is het belangrijk doelgroepgericht te werken (en te werven). Kijken we breed naar de doelgroep 
zorgprofessionals dan zijn werksfeer, goed salaris en een vast contract belangrijke aspecten in hun baan. Meer 
dan gemiddeld hechten zij waarde aan onregelmatigheidstoeslag, de werksfeer, de mogelijkheid om parttime 
te werken en een acceptabele werkdruk. Deze aspecten moeten enerzijds actief geladen en uitgedragen  
worden middels arbeidsmarktcommunicatie. Dit is een onderwerp dat hoog op de agenda staat bij zorg- 
instellingen en waarin volop wordt geïnvesteerd. Dit wordt o.a. duidelijk bij de Werf& Awards waar de zorg 
sterk vertegenwoordigd is. Nog belangrijker is dat bestuurders, leidinggevenden en managers dit weten te 
laden en te inbedden binnen de eigen organisatie. Prachtige voorbeelden zijn hiervan bekend, maar veelal is 
er nog een grote basis voor verbetering. Qua vast contract lijkt er een belangrijke inhaalslag te zijn gemaakt, 
maar op ‘salaris’ wordt onvrede ervaren en gebrek aan waardering genoemd. Niet uit te sluiten valt dat dit ook 
een reden is voor de sterke groei van zzp’ers.

Overigens is dit niets nieuws. Ook in de voorgaande jaren werden deze aspecten nadrukkelijk benoemd door 
zorgprofessionals en door de recente ontwikkelingen is het aannemelijk dat het belang in 2020-2021 alleen 
maar verder zal toenemen. Dit belang wordt ook duidelijk als we kijken naar de redenen waarom zorgpro-
fessionals uit een sollicitatieproces stappen. Dat doen zijn voornamelijk vanwege een lange reistijd, vanwege 
salaris, vanwege een slecht gevoel over de werksfeer en vanwege gebrek aan parttime mogelijkheden. 

7 De kracht van binding

I  Belang van aansprekende baanaspecten in de zorg

Onregelmatig-
heidstoeslag

40%
17%

Mogelijkheid om
parttime te werken

23%
17%

Acceptabele
werkdruk

26%
19%

Werksfeer 52%
44%

Zorgprofessionals Nederlandse beroepsbevolking
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I  Top-10 belangrijkste baanaspecten voor zorgprofessionals

Werksfeer

Goed salaris

Vast contract

Acceptabele reistijd

Inhoud van het werk

Acceptabele werkdruk

Uitdaging van het werk

Parttime kunnen werken

Afwisseling van het werk

Goede secundaire
arbeidvoorwaarden/CAO

52%

44%

44%

36%

35%

26%

23%

23%

20%

19%

Zorgprofessionals Nederlandse beroepsbevolking

Bron: AGO (Intelligence Group, 2020)
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De mogelijkheid om parttime te kunnen werken is voor veel zorgprofessionals een belangrijke reden om voor 
een baan en een werkgever te kiezen. 76% van de zorgprofessionals werkt ook parttime. Gemiddeld werken  
zij 27 uur per week. Net als vorig jaar wil de zorgprofessional gemiddeld minimaal 24 uur werken en maximaal 
29 uur. 

Bron: AGO (Intelligence Group, 2020)

I Minimaal gewenst aantal uur Gemiddeld

I Maximaal gewenst aantal uur

I Huidige contracturen

0-8 uur
9-16 uur

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

7%
16%

37%
30%

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

2%

1%

5%

11%

22%

26%

39%

36%

32%

25%

24
uur

29
uur

27
uur

I Belang van parttime 
   kunnen werken

23%

Zorgprofessionals Nederlands
beroepsbevolking

17%
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8 De kracht van candidate 
experience

Zorgprofessionals benaderen op vak-
bekwaamheid en gericht op, voor hen, 
belangrijke baanaspecten zoals aantal uren 
en salaris, is belangrijk om hun interesse te 
winnen voor een baan. Ook het sollicitatie- 
proces is een belangrijk onderdeel in de 
beeldvorming over de baan en de werk-
gever en sterk bepalend in de candidate 
experience. 

De top-5 belangrijkste sollicitatie aspecten 
is gelijk aan vorig jaar. De gelegenheid om 
jezelf te presenteren, persoonlijke feedback 
krijgen en een gelijkwaardige gespreks-
partner zijn, zijn daarin de belangrijkste 
aspecten. Meer dan gemiddeld hechten 
zorgprofessionals waarde aan het  
ontmoeten van toekomstige collega’s in  
het sollicitatieproces. Dit houdt sterk 
verband met één van hun belangrijkste 
drivers, werken in een goede werksfeer. 

Gemiddeld heeft de zorgprofessional 2 
sollicitatiegesprekken gevoerd alvorens 
aangenomen te worden in een doorloop- 
tijd van 22 werkdagen. 

Naast de focus van zorgprofessionals op 
een vast contract, salaris en werktijden bij 
het wel of niet accepteren van een baan, 
zijn er ook een aantal andere aspecten die 
ze van belang achten in de onderhandeling 
bij een aanstelling. Meer dan gemiddeld 
gaat het bij zorgprofessionals over de 
datum van indiensttreding, opleidings- 
mogelijkheden, onregelmatigheidstoeslag 
en over een periodieke salarisverhoging. 

Bron: AGO (Intelligence Group, 2020)

I Top-5 belangrijkste sollicitatie 
 aspecten

I Specifieke onderhandel aspecten

Gelegenheid krijgen om 
mezelf te presenteren

Datum van indiensttreding

Periodieke salarisverhoging

Opleidingsmogelijkheden
en studiebudget

Onregelmatigheidstoeslag/
overwerkvergoeding

Persoonlijke feedback 
op sollicitatie

Gelijkwaardige gespreks-
partner van de werkgever

Ontmoeting met toekomstige 
teamgenoten/collega’s

Korte doorlooptijd/korte
sollicitatieprocedure

42%

27%

16%

14%

11%

41%

39%

36%

35%

37%

21%

15%

10%

6%

38%

36%

29%

37%

Zorgprofessionals Nederlandse beroepsbevolking

Zorgprofessionals Nederlandse beroepsbevolking
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Arbeidsmarkt- en recruitmentontwikkelingen zorg is opgesteld door Compagnon 
en Intelligence Group.

Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group (088 - 7302800)
Marjoleine van den Broek, arbeidsmarktanalist (a.i.) Intelligence Group (088 - 7302800)
Sabine Dobbe-Veldkamp, arbeidsmarktanalist Intelligence Group (088 - 7302800)
Frank Roders, directeur Compagnon (079 - 3631680)

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.

Compagnon en Intelligence Group
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Databronnen

• Het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO, 2020) 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, 2020) heeft Intelligence Group data verzameld over   
 de beroepsbevolking in 28 Europese landen en Amerika. Dankzij deze gegevens kan ook over de 
 aanbodkant van de internationale arbeidsmarkt worden gerapporteerd.

• Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, 2020): informatie over de geregistreerde studenten en
 gediplomeerde van alle openbare opleidingsinstituten.

• Jobfeed (2020) en Jobdigger (2020). 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’.
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www.compagnon.com www.intelligence-group.nl
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