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Scope: In deze arbeidsmarktanalyse van de zorgmarkt wordt er 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 krapte op de arbeidsmarkt in de zorg blijft ook in 2022 aanhouden en wordt krapper door het sterk  
toegenomen ziekteverzuim, toegenomen sourcingsdruk en een nog kleiner (latent) aanbod. De vraag naar 
zorgprofessionals blijft derhalve ook in 2022 veel groter dan het aanbod. 

In oktober 2021 is het rapport “Arbeidsmarkt Zorg in cijfers” uitgebracht. Enkele conclusies uit het rapport  
waren: (1) het aantal personen werkzaam in de zorg en onder de 40 jaar was kleiner geworden; dit betekent 
dat er een toename was van vergrijzing in de zorg. Daarnaast was de arbeidsmarktactiviteit, en -mobiliteit  
kleiner geworden. Mobiliteit is echter juist wenselijk voor een goed en gezond functionerende arbeidsmarkt. 
(2) Het aantal zorgprofessionals dat als zzp’er werkte bleef toenemen. De verwachting was dat dit kon  
leiden tot verdere flexibilisering in de markt. (3) De instroom in de opleidingen in de zorg en de gediplomeerde 
uitstroom naar de arbeidsmarkt van studenten daalde of stagneerde. Dit is voornamelijk problematisch in de 
regio’s waar de krapte al het grootste is.
 
Actuele ontwikkelingen die uit de data naar voren komen zijn:

1 Verdere professionalisering van de eigen recruitment. Dit zien we door meer aandacht voor referral en   
 meer vertrouwen op eigen werving. Tegelijkertijd is er ook een verdubbeling van mensen waarvan het  
 contract niet wordt verlengd. Dit zou kunnen betekenen dat de werving beter gaat, maar in de selectie nog  
 winst te behalen is.

2 Er is nog veel winst te behalen om de interne mobiliteit en carrière mogelijkheden te vergroten. 
 Ontevredenheid en ontbreken van de nodige uitdagingen maken dat de externe mobiliteit veel groter is 
 dan de interne mobiliteit. Een belangrijk aandachtspunt voor retentie.

Vooruitlopend op het rapport dat in mei 2023 wordt gepubliceerd worden in het huidige rapport de cijfers
tot en met Q3 2022 geupdate. De onderdelen die in dit rapport worden gerapporteerd zijn: 

• arbeidsmarktactiviteit en -mobiliteit van de zorgprofessionals
• sourcingsdruk
• motivatie voor baanwisselingen
• aandeel intermediairs
• belangrijke baan- en sollicitatieaspecten
• ziekteverzuim
• schaarste en wervingshaalbaarheid

Waar relevant zijn de cijfers vergeleken met 2021.

Veel leesplezier, 

Intelligence Group

1  Voorwoord
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ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

De arbeidsmarktactiviteit is ten opzichte van 2021 nauwelijks veranderd. Het aandeel actieve  
baanzoekers blijft met 7% erg laag. De latente groep, die openstaat voor een nieuwe baan, maar niet 
actief op zoek is, is met één procentpunt minder vergelijkbaar met 2021. De groep die niet op zoek is 
naar een baan met één procent toegenomen. Van de zorgdoelgroep is dus meer dan de helft niet op 
zoek naar een nieuwe baan. 

In lijn met de arbeidsmarktactiviteit blijven de percentages van baanwisselingen in 2022 gelijk aan 
2021. De externe mobiliteit is groter dan de interne mobiliteit. 12 Procent is van werkgever gewisseld, 
8% oefent een andere functie uit bij dezelfde werkgever, en het grootste deel (80%) is niet  
gewisseld van baan of werkgever. Opvallend is dat de doelgroep echter wel vaker wordt benaderd 
voor een nieuwe baan. De groep die aangeeft nooit te worden benaderd voor een nieuwe baan is 
met vier procent afgenomen, waarbij de groep die meer dan één keer per kwartaal wordt benaderd  
met vier procent is toegenomen. Dit komt erop neer dat bijna drie op de tien personen minimaal één 
keer per kwartaal worden benaderd. 

2 Arbeidsmarktactiviteit van 
 zorgprofessionals

I Arbeidsmarktactiviteit I Arbeidsmarktactiviteit

Bron: Intelligence Group, 2022
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ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

2021 2022

I Sourcingsdruk I Sourcingsdruk

I Baanwisselingen I Baanwisselingen
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Bron: Intelligence Group, 2022
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ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

Bron: Intelligence Group, 2022

De motivatie voor zorgmedewerkers om van baan te wisselen komt (net als in 2021) voor het grootste deel 
uit onvrede over de oude baan (40%). Het blijft van belang voor HRM/P&O om persoonlijke gesprekken te 
voeren met medewerkers om te kunnen bepalen waar de ontevredenheid vandaan komt en hoe daar iets aan 
gedaan kan worden. 

Een andere motivatie om van baan te wisselen is omdat medewerkers toe zijn aan een nieuwe uitdaging. 
Bijna een kwart van de medewerkers geeft aan hieraan toe te zijn. Dit aandeel is gestegen ten opzichte van 
vorig jaar. Door middel van gesprekken met werknemers kan worden geïnventariseerd wat de wensen van de 
medewerkers zijn, wat zij nog missen in hun werk of zouden willen veranderen. Door als werkgever de per-
spectieven of ontwikkelmogelijkheden te bieden, is de kans groter dat de interne mobiliteit groter wordt en de 
werknemers blijven. 

Een andere opvallende ontwikkeling in de motivatie voor baanwisseling is dat er in 2022 een verdubbeling 
is van niet verlengde contracten. Mogelijk is dat een signaal om recruitment verder te professionaliseren en 
daarmee te zorgen voor een betere fit tussen potentiële kandidaat en werkgever. 

3  Baanwisselingen voornamelijk   
 door ontevredenheid 

I Motivatie baanwisseling 2022

Ontevredenheid vorige baan

Toe aan een nieuwe uitdaging

Benaderd om ergens anders te gaan werken

Verandering in privésituatie

Contract werd niet verlengd

Ontslag/reorganisatie/faillisement

40%

2022

24%

9%

8%

8%

2%

40%

2021

20%

10%

10%

4%

2%
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ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

Als het gaat om kanalen die gebruikt worden door mensen die zelf op zoek gaan naar een nieuwe baan, blijkt 
dat net als in 2021, de vacaturesites het belangrijkste kanaal is. Voor organisaties blijft het van belang om met 
goed geschreven vacatureteksten op de belangrijkste wervingskanalen zichtbaar te zijn. Een opvallende  
ontwikkeling in 2022 is dat het belangrijker is geworden om als organisatie een referral beleid te hanteren:  
bekenden en het eigen netwerk zijn namelijk belangrijker geworden als middel om een nieuwe baan te  
vinden. Dit percentage is gestegen van 12% in 2021 naar 17% in 2022. 

Bron: Intelligence Group, 2022

I Baanvindkanalen* 2022

Vacaturesites

Bekenden/netwerk

Open sollicitatie

Bedrijvensites

Social media

Zoekmachine/search engine

27%

2022

17%

12%

9%

6%

4%

26%

2021

12%

12%

7%

5%

3%

* Dit zijn de kanalen die gebruikt worden door mensen die zelf op zoek zijn naar een 
baan (en dus niet degenen die zijn benaderd om ergens anders te gaan werken).

“Waar ‘de zorg’ jarenlang achterliep als het ging om de inrichting van haar 
recruitmentproces, zien we dat hier nu een belangrijke inhaalslag wordt  
gemaakt. Heilige huisjes zoals de inzet van recruiters, een RPO, een  
referralstrategie, het actief benaderen van mensen en de inzet van  
social media zijn gemeengoed zo kunnen zorgorganisaties beter concurreren 
op de arbeidsmarkt”, aldus Frank Roders, directeur van Compagnon.
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ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

Ten opzichte van 2021 is de druk op de zorgmarkt nog steeds hoog. Op elke potentiële kandidaat uit de 
doelgroep zijn er vier openstaande vacatures. Dit betekent dat de wervingshaalbaarheid zeer moeilijk is. In 
de toekomst is de verwachting dat de vacaturedruk verder toeneemt, en er op elke potentiële kandidaat vijf 
openstaande vacatures zullen zijn. Om met deze krapte om te gaan is het van belang om als werkgever de 
medewerkers vast te houden, maar ook door nieuw talent op de juiste manier aan te trekken. 

4 Druk op zorgmarkt blijft 
 ook in 2022 hoog

Zeer schaars

9:1

Zeer schaars

5:1

I Huidige vacaturedruk

Zeer  
moeilijk om  
te werven

I Wervingshaalbaarheid

I Toekomstige vacaturedruk
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ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

Op basis van de cijfers die zijn gepubliceerd op CBS, is er een stijgende lijn zichtbaar in het ziekteverzuim van 
medewerkers. Dit is een van de factoren die ook invloed heeft op de al krappe arbeidsmarkt in de zorg. Waar 
tien jaar geleden in het tweede kwartaal het ziekteverzuim percentage 4,9% was, is dit percentage in 2021 en 
2022 in dezelfde periode aanzienlijk toegenomen naar respectievelijk 6,5%, en 7,5%. In Q4 2021 was er een 
piek van 8,9%. Ziekteverzuim is ook een gevolg van onvrede van medewerkers in een bedrijf of functie, of  
uitval door de werkdruk. Met de huidige krapte is het een feit dat hier het eind nog niet van in zicht is,  
alle risico op een spiraal verder naar beneden en nog verder toenemend ziekteverzuim.

5  Ziekteverzuim bijna verdubbeld
 in de afgelopen 10 jaar

I Ziekteverzuim in de gezondheids- en welzijnszorg

4,9%

5,7%

4,6% 4,7% 4,8%

5,8%

4,9%

5,7%
5,1%

6,5%

5,4%

6,1%
5,7%

6,6%
6,1%

6,9%
6,5%

8,9%

7,5%

5,6%
5,1%

Q2

2012 2014 2016 2018 20202013 2015 2017 2019 2021 2022

Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4
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ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

Het totale aantal vacatures is in de afgelopen jaren in hoge mate toegenomen. In Q2 2022 was er met ruim 45 
duizend vacatures een piek in de vacatureaantallen. In Q3 2022 is dit aantal iets afgenomen, echter ligt het ni-
veau hoger ten opzichte van de periode voor covid. Een opvallende ontwikkeling is dat het aandeel vacatures 
van intermediairs in het totaal in de afgelopen vier kwartalen is afgenomen, en werkgevers dus steeds meer 
zelf professionaliseren op het gebied van werving en de regie pakken om nieuwe kandidaten aan te trekken. 

6  Aandeel intermediairs neemt 
 geleidelijk af

I Vacatureontwikkeling & aandeel intermediair
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Bron: Intelligence Group, 2022
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ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

De belangrijkste redenen voor zorgprofessionals om in de zorg te werken zijn respectievelijk: werksfeer,  
vast contract, goed salaris en inhoud van het werk. Goed salaris staat net als in 2021 op de derde plek en 
scoort ten opzichte van de Nederlandse beroepsbevolking aanzienlijk lager. Het is echter nog steeds  
randvoorwaardelijk om als werkgever een goed salaris te bieden. 

Kijkend naar de aspecten die onderscheidend en kenmerkend zijn voor zorgprofessionals (vergeleken met de 
Nederlandse beroepsbevolking), blijkt dat de mogelijkheid om parttime te werken het meest onderscheidende 
aspect is, gevolgd door vast contract, dichtbij huis/acceptabele reistijd, werkdruk en tot slot de werksfeer.  
Als werkgever is het daarom van belang om juist op deze onderscheidende aspecten in te spelen en de 
mogelijkheden te bieden. In de werving of in vacatureteksten is het van belang om deze punten dan ook het 
meest te benadrukken. 

7  Belangrijkste baanaspecten 
 voor zorgprofessionals

I  Belangrijkste baanaspecten 2022

Afwisseling van het werk 20%
20%

Zelfstandigheid in de functie 20%
22%

Werksfeer 45%
47%

Vast contract
40%

46%

Inhoud van het werk 35%
34%

Acceptabele reistijd/dicht bij huis
29%

32%

Uitdaging van het werk
24%

25%

Acceptabele werkdruk
21%

24%

Parttime kunnen werken
15%

24%

Goed salaris 53%
42%

Zorgprofessionals Nederlandse beroepsbevolking

Bron: Intelligence Group, 2022
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I  Top 5 kenmerkende baanaspecten 2022

Mogelijkheid om  
parttime te kunnen werken 15%

24%

Acceptabele reistijd/
dicht bij huis

Acceptabele werkdruk

Werksfeer

Vast contract
40%

46%

Zorgprofessionals Nederlandse beroepsbevolking

Bron: Intelligence Group, 2022
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ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

Om als werkgever de juiste aanpak van werving en selectie te hanteren is het van belang om te weten welke 
sollicitatie-verwachtingen de gewenste doelgroep heeft. In het onderzoek van Intelligence Group is het  
mogelijk om per doelgroep de belangrijkste sollicitatie-verwachtingen te achterhalen. Voor de zorgmede- 
werkers is het voornamelijk van belang een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn van de werkgever.  
Belangrijk is dus om intern na te gaan of hieraan wordt voldaan. Ruim 40% van de potentiële kandidaten 
in de zorgmarkt geeft aan dit belangrijk te vinden. Daaropvolgend is het van belang dat de kandidaat de  
gelegenheid krijgt om zichzelf te presenteren (40%). Een ander belangrijk aspect is een korte doorlooptijd  
van de sollicitatieprocedure, en persoonlijke feedback te ontvangen op een sollicitatie. 

8  Werving en selectie 

I  Top 5 belangrijke sollicitatieaspecten 2022

Gelijkwaardige gesprekspartner 
van de werkgever zijn 37%

41%

Korte doorlooptijd/korte 
sollicitatieprocedure

Persoonlijke feedback  
op mijn sollicitatie

Eenvoudig online een  
sollicitatie kunnen indienen

Gelegenheid krijgen om 
mijzelf te presenteren 36%

40%

Zorgprofessionals Nederlandse beroepsbevolking

Bron: Intelligence Group, 2022

38%
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30%

36%

36%

29%
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Zorgmedewekers zullen vergeleken met de Nederlandse beroepsbevolking vaker onderhandelen over een 
vast contract. Dit onderstreept het belang van het bieden van zekerheid als werkgever. Dit percentage is  
echter vergeleken met een jaar eerder met 3% afgenomen. Mogelijk te verklaren door de grote krapte en vele 
beschikbare banen, en daarmee ook een (iets) minder groot belang van de zekerheid die een vast contract 
biedt. Werktijden zijn daarnaast ook een belangrijk aspect om over te onderhandelen. 36 Procent van de zorg- 
professionals geeft aan hierover het gesprek aan te gaan in een onderhandeling. Flexibele werktijden zijn  
dan ook een aspect waar een werkgever goed op kan inspelen, en de vrijheid te bieden om daar keuzes in 
te maken. Flexibiliteit is tevens in belang gestegen in alle sectoren op de arbeidsmarkt. 

I  Onderhandelaspecten 2022

(Vast) contract
41%

45%

Datum van indiensttreding

Periodieke salarisverhoging

Opleidingsmogelijkheden en 
studiebudget
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overwerkvergoeding

Werktijden
34%

36%

Zorgprofessionals Nederlandse beroepsbevolking

Bron: Intelligence Group, 2022
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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. Intelligence Group richt zich op het verzamelen, opslaan en verrijken van arbeidsmark gerelateerde 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. Het Talent Intelligence dashboard Giant een van de belangrijkste producten.

Databronnen
Intelligence Group voert elk kwartaal onderzoek uit naar de arbeidsmarkt in verschillende Europese landen. 
Het onderzoek in Nederland, België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk vindt elk kwartaal plaats, en 
in overige Europese landen wordt het jaarlijks uitgevoerd. In het onderzoek worden de demografische gege-
vens, de huidige persoonlijke arbeidssituatie, gewenste persoonlijke arbeidssituatie, de wensen en eisen met 
betrekking tot de arbeidsomstandigheden en werkgevers, en het toekomstperspectief uitgevraagd. Deze data 
worden beschikbaar gesteld aan opdrachtgevers, zoals via api’s, Talent Analytics en Giant. 

Compagnon en Intelligence Group
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