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1 Doel van de Toekomstverkenning
Met het model van de Toekomstverkenning is het mogelijk ontwikkelingen die zich de komende jaren op
de arbeidsmarkt van Zorg en WJK kunnen voordoen te verkennen. We berekenen vraag- en
aanbodverhoudingen voor verplegend, verzorgend en sociaal agogisch personeel voor de periode 20152019.
Met het model kunnen aannames doorgerekend worden op hun effecten. Juist nu de sector Zorg en
WJK sterk in beweging is en er nog veel onduidelijk is, is het van belang om vraag- en
aanbodverhoudingen van het personeel bij verschillende veronderstellingen in kaart te brengen.
De personeelscategorieën die gebruikt worden (de kwalificaties) sluiten aan op de opleidingen die in het
mbo en hbo actueel zijn. De uitkomsten geven een beeld van bij welke kwalificaties zich mogelijk
knelpunten op de arbeidsmarkt gaan voordoen. Organisaties kunnen dan hun beleid daarop aanpassen.
Ook levert dit een beeld van de baanperspectieven bij vervolgopleidingen voor scholieren en degenen
die zich willen omscholen.
Het gehanteerde rekenmodel bevat twee componenten. Het eerste betreft het ramen van de omvang
van de toekomstige werkgelegenheid. Deze wordt vervolgens naast gegevens over in- en uitstroom van
personeel gebruikt om te komen tot vraag-aanbodverhoudingen voor de onderscheiden kwalificaties.
Hieronder is dit schematisch weergegeven.

2 Basisjaar 2014 voor de Toekomstverkenning
Vanaf 2014 bestaat de Geestelijke gezondheidszorg uit drie onderdelen:
- Huisartsen met een Praktijkondersteuner Huisarts (POH-GGZ): de huisarts en POH-GGZ
behandelen lichte psychische klachten zelf, dit wordt gefinancierd door de overheid.
- Generalistische Basis-GGZ voor de behandeling van lichte tot matige, niet complexe psychische
storingen.
- Gespecialiseerde GGZ voor patiënten met complexe stoornissen.
In 2014 werkten er 84.000 werknemers in de branche, waarvan 58% VVS-personeel1 was.
In onderstaande tabel is te zien hoe de personele verdeling in de branche anno 2014 was. De grootste
groepen bij het VVS-personeel zijn verpleegkundigen niveau 4 (17%), SPH’ers (13%) en
verpleegkundigen niveau 62 (8%).
Tabel 1. Aantal werknemers in de branche in 2014
Verpleegkundige (niveau 6)
Verpleegkundige (niveau 4)
Verzorgende (niveau 3)
Helpende (niveau 2)
Zorghulp (niveau 1)
Sociaal pedagogische hulpverlening (niveau 6)
Pedagogiek (niveau 6)
Maatschappelijk werk en dienstverlening (niveau 6)
Culturele en maatschappelijke vorming (niveau 6)
Pedagogisch werker (niveau 4)
Sociaal cultureel werk (niveau 4)
Sociaal dienstverlener (niveau 4)
Medewerker maatschappelijke zorg (niveau 4)
Medewerker maatschappelijke zorg (niveau 3)
Pedagogisch werker (niveau 3)
Overige medewerkers
Totaal

Aantal

%

7135
14378
3113
136
234
11077
1679
4473
765
150
140
382
4374
666
93
35245
84041

8%
17%
4%
0%
0%
13%
2%
5%
1%
0%
0%
0%
5%
1%
0%
42%
100%

In de volgende paragrafen gaan we achtereenvolgens in op:
- Verwachte ontwikkelingen 2014-2019 en consequenties voor de samenstelling van het
personeel.
- Mutatie in de werkgelegenheid 2014-2019.
- Uitkomsten van de Toekomstverkenning. Hoe zien personeelsvraag en –aanbod eruit in de
komende jaren?

1

VVS-personeel staat voor verplegend, verzorgend en sociaal agogisch personeel.
Voor de kwalificatieniveaus sluiten we aan bij de NLQF indeling. NLQF is een overzicht van alle mogelijke kwalificaties die
in Nederland te behalen zijn. Het is gekoppeld aan het Europese EQF, zodat alle opleidingen in Europa met elkaar
vergelijkbaar zijn. Opleidingen op hbo-niveau zijn NLQF-niveau 6. Dit betekent niet dat er een nieuw niveau bij komt. NLQF is
simpelweg een nieuw ordeningssysteem dat aansluit bij de EQF, in tegenstelling tot het oude ordeningssysteem vanuit
’Gekwalificeerd voor de toekomst (1996)’, waarin hbo’ers niveau 5 waren. Voor de overige kwalificatieniveaus komt de NLQFindeling overeen met de indeling in ‘oude’ niveaus. In dit rapport gebruiken we de NLQF-indeling.
2
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3 Mutatie in personele samenstelling 2014-2019
In het verleden werd verondersteld dat de samenstelling van personeel niet verandert in de tijd. Gezien
de transities en transformaties die gaande zijn in de sector, is dat voor de komende jaren geen houdbare
veronderstelling. Voor deze Toekomstverkenning is daarom gebruik gemaakt van het oordeel van
experts. In expertbijeenkomsten is aan vertegenwoordigers uit de branche GGZ gevraagd welke
ontwikkelingen zij voorzien, welke processen hierbij een rol spelen en wat dit betekent voor de
personeelssamenstelling over vijf jaar. Dit in het licht van de ontwikkelingen in zorgvraag en beschikbare
middelen.
De belangrijkste ontwikkelingen die daaruit naar voren zijn gekomen zijn:
-

-

-

-

-

-

-

Binnen de curatieve GGZ is sprake van meerdere soorten zorgaanbieders: instellingen voor
verslavingszorg, RIBW’s, Riagg’s, instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie/Jeugdzorg en
instellingen voor forensische zorg. Soms zijn deze door fusies samengegaan tot geïntegreerde GGZinstellingen.
Er vinden verschillende transities plaats die van invloed zijn op de GGZ- zorg:
o Ambulante individuele en groepsbegeleiding, inloop en kortdurend verblijf gaan vanuit de
AWBZ naar de WMO (gemeenten). Dit geldt ook voor beschermd wonen.
o Intramurale zorg gericht op behandeling en herstel (met een duur korter dan drie jaar) valt
vanaf 1 januari 2015 onder de Zorgverzekeringswet.
o Een deel van de langdurige intramurale GGZ gaat naar de WLZ. Het gaat hier om
intramurale zorg aan de meest kwetsbare GGZ-cliënten, die langer dan drie jaar heeft
geduurd.
o Jeugd-GGZ (voorheen gefinancierd via AWBZ en Zorgverzekeringswet) wordt een
gemeentelijke jeugdhulpplicht. Er wordt een Jeugdwet voor ontwikkeld.
o De re-integratie middelen van de Wajong-groep van UWV gaan naar gemeenten. Dit wordt
geregeld in de Participatiewet.
Bij de Jeugdzorg zien we dat er, net als voorheen, aanbod vanuit verschillende branches is. Hier
kunnen verschuivingen plaatsvinden. Ook zien we allerlei nieuwe aanbieders, soms uit andere
branches. De gevolgen hiervan op de werkgelegenheid in de GGZ zijn vooralsnog onduidelijk.
In de forensische GGZ krijgen TBS-ers of veroordeelden op grond van hun strafrechtelijke titel GGZzorg. Deels gebeurt dit vanuit reguliere, al dan niet geïntegreerde GGZ-instellingen, maar deels ook
vanuit specifieke forensische zorgbedrijven.
Teneinde de zorg zo dichtbij de cliënten te leveren als maar mogelijk is, vindt een verschuiving
plaats van intramurale naar ambulante zorg. Binnen alle onderdelen worden klinische bedden
afgebouwd. Een consequentie hiervan is volgens de experts dat de zwaardere, meer complexe,
cliënten in de verblijfszorg blijven. De klinische zorg wordt hierdoor zwaarder. Dit vraagt om hoger
opgeleide (niveau 6) professionals, waarbij door de verzwaring van de somatische zorg ook een
verschuiving plaatsvindt van agogisch opgeleiden naar meer verpleegkundig personeel.
Verder zien we dat niveau 6 verpleging in belang toeneemt. Ook speelt dat hoe specialistischer de
zorg, hoe meer cliënten ook met somatische problemen te maken hebben. Alleen bij een enkele
organisatie, die traditioneel al veel verpleging in huis had, zien we een beweging naar meer
sociaalagogen.
De toenemende vraag naar verpleegkundigen en in het bijzonder naar niveau 6 zien we terug in de
verschillende onderdelen van de GGZ: deze tendens doet zich voor bij de verblijfs-GGZ, RIBW’s,
gespecialiseerde GGZ, Jeugd-GGZ en de verslavingszorg.
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-

-

Er vinden veel discussies plaats over hoofd- en medebehandelaarschap. Dit in verband met de eisen
die verzekeraars stellen aan het mogen declareren. Wat het voor zorgorganisaties lastig maakt, is
dat verzekeraars hierin een eigen autonoom beleid voeren.
Preventie lijkt door veel gemeenten te worden afgebouwd. Er wordt verschillend gedacht over de
kansen die bij gemeentes liggen voor groei in preventie-activiteiten.
E-health toepassingen leiden tot veranderingen in de zorgvraag, klantengroepen en zorgaanbod.
Vooralsnog is onduidelijk wat hiervan de gevolgen zijn.

De transities leiden eveneens tot een aantal veranderingen omtrent de inkoop van zorg:
-

-

Over de gehele linie is sprake van een toename van het aantal inkopers waar GGZ-instellingen
afspraken mee moeten maken c.q. contracten mee moeten afsluiten. In de Zorgverzekeringswet
geldt dat niet langer sprake is van één representatieve zorgverzekeraar, zodat één contract kan
worden gesloten, maar dat met alle zorgverzekeraars die cliënten leveren separate contracten
moeten worden gesloten. Voor het deel van de langdurige zorg dat via de WMO loopt geldt hetzelfde
ten aanzien van de gemeenten. Consequentie van deze situatie is niet alleen dat veel meer
administratieve en juridische taken uitgevoerd moeten worden maar ook dat GGZ-instellingen te
maken hebben met veel meer inkoop- en omzetplafonds. Hierdoor is er veel meer kans dat niet alle
beschikbare middelen op macroniveau ook daadwerkelijk ingezet worden voor zorg, zo verwachten
de experts.
Daarbij komt dat zorgverzekeraars hun reserves moeten versterken vanuit hernieuwde
solvabiliteitseisen. Aangezien er tegelijkertijd politieke druk is om de zorgpremies zo laag mogelijk te
houden en er in de macro beschikbare middelen geen opslag is opgenomen voor de gewenste
reservegroei, vragen expert zich af in welke mate de reservegroei bekostigd zal worden uit een nog
scherpere inkoop en onder uitputting van beschikbare middelen.

Eindresultaat van de inschattingen door de experts is als volgt:
-

Participatiewet en ambulantisering leiden tot toename van de behoefte aan hoger gekwalificeerd
(hbo, hbo+ en academisch) om de zwaardere zorg ambulant op te vangen.
Complexiteit en zwaarte van de overblijvende verblijfscliënten neemt eveneens toe. Ook hier leidt dit
tot de behoefte aan hoger geschoold personeel.
De toenemende vraag naar verpleegkundigen en in het bijzonder naar niveau 6 zien we terug in de
verschillende onderdelen van de GGZ.
Er zal meer gebruik gemaakt worden van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Ook dit zorgt
mogelijk voor een relatieve toename van de behoefte aan hbo-opgeleiden voor regievoering,
begeleiding, etcetera.
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Op basis van de input uit de expertbijeenkomst komen we tot de volgende inschatting van de mutatie in
personele samenstelling tussen 2014 en 2019:
Tabel 2. Ontwikkeling in de samenstelling van het personeelsbestand in de GGZ naar richting en niveau
in % (fte’s)
anno 2014
VVS-personeel
Overig personeel
Totaal
Samenstelling VVS-personeel
Verpleegkundige (niveau 6)
Verpleegkundige (niveau 4)
Verzorgende (niveau 3)
Helpende (niveau 2)
Zorghulp (niveau 1)
Sociaal agogisch (niveau 6)
Maatschappelijk werk (niveau 6)
Sociaal agogisch (niveau 4)
Sociaal agogisch (niveau 3)

2019

59,1

60,0

40,9

40,0

100

100

9

16,0

17,4

17,0

3,1

3,1

0,1

0,1

0,3

0,3

16,5

13,8

5,8

5,8

6

3,0

0,9

0,9

De belangrijkste verschuivingen zijn:
 Niveau 4: neemt af, zowel bij verpleegkundig als bij agogisch opgeleiden;
 Niveau 6: Verpleegkundige functies (sociaal psychiatrisch verpleegkundige, hbo-verpleegkunde,
verpleegkundig specialist) nemen toe, sociaal pedagogische hulpverlening neemt af;
 Binnen VVS neemt de behoefte aan hbo+ geschoold personeel toe.
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4 Mutatie in werkgelegenheid 2014-2019
Ten behoeve van deze Toekomstverkenning is het kwantitatief invullen van de ontwikkeling van de
werkgelegenheid gedaan aan de hand van twee scenario’s waarin de vraag naar personeel verschilt:
“Veel vraag scenario” en “Minder vraag scenario” . De gedachte is om zo in de huidige onzekere
omstandigheden te komen tot een bandbreedte waarbinnen de werkelijkheid zich straks
hoogstwaarschijnlijk zal voltrekken.
In verband met de verschillende financiering hebben we voor het vaststellen van de
werkgelegenheidsontwikkeling 2014-2019 onderscheid gemaakt tussen de curatieve GGZ en het deel
van de GGZ dat tot de care hoort. Voor deze onderdelen gelden verschillende ontwikkelingen. In het
rekenmodel van het Arbeidsmarktmodel wordt gerekend met één reeks voor de mutaties in
werkgelegenheid die is gebaseerd op het aandeel van cure (60%) en care (40%) in het totaal.
Voor de branche GGZ geldt de volgende invulling van de scenario’s.
Tabel 3. De verwachte mutatie in omvang werkgelegenheid in de GGZ volgens twee scenario’s in %

Veel vraag scenario
Minder vraag scenario

2015

2016

2017

2018

2019

1,2
0,2

0,8
-0,2

1,0
0,0

1,2
0,2

1,6
0,6

Het Veel vraag scenario
Bij de GGZ is het Bestuurlijk Akkoord voor de cure van toepassing waarin voor de jaren 2015-2017
sprake is van een 1% groei. Dit geldt echter alleen voor het cure-deel, waar voor 2014 gold dat er een
krimp was van 1,4%.
Belangrijke kanttekening is wel dat de macro groeiruimte niet meer volledig ten goede komt aan GGZaanbieders. De groei gaat voor een deel naar de Huisartsenzorg en is waarschijnlijk negatief in het
WMO-gedeelte.
Het Minder vraag scenario
Het Minder vraag scenario is gesteld op 1% lager dan het Veel vraag scenario.
Ook in de GGZ was de personeelsgroei in 2013 negatief (bron: PGGM): 4,3% (3e kwartaal 2013-3e
kwartaal 2014. Onduidelijk is of het hier voor de GGZ gaat om het na-ijleffect van de zogenaamde Klinken Schipperskortingen als gevolg van het terughalen van overschrijdingen en/of bezuinigen vanuit de
diverse regeerakkoorden, of dat het gaat om een reductie om bij de start van de transities een goede
uitgangspositie te hebben.
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Figuur 1: Ontwikkeling werkgelegenheid GGZ in fte’s (tot 2014 gebaseerd op de werkelijkheid, daarna
prognose)

5 Uitkomsten
5.1 Vraag en aanbod aan personeel: berekeningswijze
De berekeningen van vraag en aanbod vinden per beroepsgroep plaats. Eerst wordt gekeken naar de
mutatie in werkgelegenheid als gevolg van veranderingen in het totale arbeidsvolume per branche en de
samenstelling binnen de branche. Voor alle branches tezamen levert dit een verandering van de
werkgelegenheid op. Vervolgens wordt per beroepsgroep de uitstroom uit en de instroom in de sector
Zorg en WJK berekend. De instroom in de sector bestaat uit instroom uit onderwijs en vanuit elders. Dit
resulteert in een vraag-aanbodverhouding per beroepsgroep.
5.2 Saldo vraag- aanbod aan personeel over de jaren 2014-2019
Hoe ziet het aanbodoverschot er de komende jaren in de twee scenario’s uit? Dit is te zien in
onderstaande figuren, eerst voor het totale aantal werknemers op niveau 3 tot en met 6, daarna
uitgesplitst voor de belangrijkste kwalificatieniveaus en -richtingen.
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Figuur 2. Het jaarlijkse aanbodoverschot en -tekort op niveau 3 tot en met 6

We gaan nu in op het aanbodoverschot en -tekort voor de afzonderlijke groepen. We kiezen hierbij een
breder perspectief dan de branche Geestelijke Gezondheidszorg, omdat ontwikkelingen in andere
branches ook relevant kunnen zijn.
Verpleegkundigen niveau 4 in %
Van het geraamde aanbod voor de sector is 43% afkomstig
van de schoolbanken. 57% Werkt nu in een andere
bedrijfstak of heeft geen betaald werk. Aan
verpleegkundigen niveau 4 doen zich in het Minder vraag
scenario steeds een licht aanbodoverschot voor.
Bij het Veel vraag scenario verdwijnt het
arbeidsaanbodoverschot in 2016. Daarna manifesteert zich
in dit scenario een aanbodtekort.
In vergelijking met andere kwalificaties gaat het om
bescheiden percentages aanbodtekorten en –overschotten.
Met andere woorden, vraag en aanbod zijn niet ver van een
evenwichtssituatie. Door het eerder vermelde tekort aan
verpleegkundigen niveau 6 wordt de situatie bij
verpleegkundigen niveau 4 toch eerder precair. Dat
betekent dat werkgevers in plaats van voor niveau 6 voor niveau 4 verpleegkundigen zullen gaan kiezen.
Meer dan bij de verpleegkundigen niveau 6 heeft dit gevolgen voor alle zorgbranches.
In de figuur gaan we er vanuit dat men zich gemiddeld een jaar aanbiedt; hetzelfde geldt voor de
openstelling van een vacature. Wanneer we er vanuit gaan dat men zich gedurende de gehele periode
aanbiedt of een vacature open laat staan dan gaat het om een arbeidsoverschot van 3700 personen tot
een tekort van 5.500. Dit is afhankelijk van het scenario.
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Sociaal pedagogisch hulpverlener niveau 6 in %
Van het geraamde aanbod voor de sector is 37% afkomstig
van de schoolbanken. 63% Werkt nu in een andere
bedrijfstak of heeft geen betaald werk. In het Minder vraag
scenario is er in vrijwel alle jaren sprake van een
aanbodoverschot van sociaal pedagogische hulpverleners
(niveau 6). In het Veel vraag scenario slaat dit vanaf 2018
om in een aanbodtekort. In de figuur gaan we er vanuit dat
men zich gemiddeld een jaar aanbiedt. Zou dat gedurende
de gehele periode zijn dan gaat het om een
arbeidsoverschot van 600 tot 6.900 personen. De recente
dalende instroom in de opleidingen is maar één factor die
hierbij een rol speelt. Het geleidelijk weer toenemen van de
werkgelegenheid na een krimp van een aantal jaren speelt
ook een rol. De Gehandicaptenzorg is voor deze groep een
belangrijk werkterrein.
Verpleegkundigen niveau 6 in %
Het geraamde aanbod komt voor 46% van
schoolverlaters; 54% Werkt nu in een andere bedrijfstak
of heeft geen betaald werk. Aan verpleegkundigen niveau
6 zal zich de komende jaren bij de gehanteerde
vooronderstellingen een geleidelijk oplopend
aanbodtekort gaan voordoen3. In het Veel vraag scenario
zal het tekort sneller oplopen dan in het Minder vraag
scenario. In de figuur gaan we er vanuit dat een vacature
gemiddeld na een jaar komt te vervallen. Gaan we uit van
het aanbieden gedurende de gehele periode dan gaat het
om 4.600 tot 8.400 te vervullen vacatures.
Vooral Ziekenhuizen, Thuiszorg en GGZ zullen hier mee geconfronteerd worden. Bij de Thuiszorg is
overigens nog geen rekening gehouden met het feit dat wijkverpleegkundigen ook moeten gaan
indiceren. Hier vindt afzonderlijk onderzoek naar plaats. Als gevolg van het te verwachten aanbodtekort
zal het voor UMC’s en Ziekenhuizen moeilijk worden om in-service-opgeleiden die vertrekken te
vervangen door verpleegkundigen niveau 6. Voor de Thuiszorg zal het waarschijnlijk moeilijk worden om
voldoende wijkverpleegkundigen aan te trekken en voor de GGZ zal het lastig worden om met meer
verpleegkundigen te werken, hoewel dat wenselijk is gezien de zorgverlening die men wil bieden.

3

Het aanbodoverschot in 2014 zal veel beperkter zijn dan hier gepresenteerd. Bij de vooronderstelling voor
werkloosheid kunnen we alleen rekening houden met de krimp in het totale personeelsbestand en niet met het feit dat
het aandeel HBOV-ers hier binnen toeneemt.
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