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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 2015-2019.
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 hun beleid daarop
aanpassen. Ook levert dit een beeld op 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 inen uitstroom van personeel gebruikt om te komen tot vraag-aanbodverhoudingen voor de
onderscheiden kwalificaties. Hieronder is dit schematisch weergegeven.

2

2 Basisjaar 2014 voor de toekomstverkenning
In 2014 werkten er 158.000 werknemers in de branche, waarvan 76% VVS1-personeel.
In onderstaande tabel is te zien hoe de personele verdeling van VVS-personeel in de branche
anno 2014 was. De grootste groepen bij het VVS-personeel zijn medewerkers maatschappelijke
zorg (persoonlijk begeleiders: 23%), sociaal pedagogisch hulverleners (15%) en
verpleegkundigen (14%). Bij de medewerkers maatschappelijke zorg betreft het niet uitsluitend
medewerkers die deze opleiding hebben gevolgd, maar in brede zin medewerkers met een
sociaal agogische opleiding op niveau 4. Op het moment dat zij vertrekken worden vacatures
opgevuld door medewerkers die de nieuwe opleiding maatschappelijke zorg hebben gevolgd.
Tabel 1. Aantal werknemers in de branche.
Aantal
Maatschappelijke zorg (niveau 4)
2
Sociaal pedagogische hulpverlening (niveau 6 )
Verpleegkundige (niveau 4)
Verzorgende (niveau 3)
Maatschappelijke zorg (niveau 3)
Pedagogiek (niveau 6)
Verpleegkundige (niveau 6 )
Helpende (niveau 2)
Zorghulp (niveau 1)
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)
Pedagogisch werker (niveau 3)
Overige medewerkers
Totaal

36884
22971
22591
11661
10320
5622
2331
1548
1668
1939
1384
196
194
480
79
38423
158288

%
23%
15%
14%
7%
7%
4%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
24%
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?
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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 NLQF-indeling overeen met de indeling in ‘oude’ niveaus. In dit rapport
gebruiken we de NLQF-indeling.
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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
Gehandicaptenzorg 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 kenmerken en ontwikkelingen die volgens de experts gelden voor de
gehandicaptenzorg als geheel of afzonderlijke deelgebieden staan hieronder samengevat:
-

-

-

-

-

In de gehandicaptenzorg kan na de transities en transformaties een aantal domeinen
onderscheiden worden. De belangrijkste zijn zorg onder de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo, regie gemeente), zorg onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ,
zorgkantoor) en Jeugdzorg (regie gemeente). Landelijk is de verdeling over deze
gebieden naar schatting: Wmo 13%, WLZ 77% en Jeugdzorg 10%. De mix kan per
organisatie echter sterk verschillen!
Organisaties in de gehandicaptenzorg zijn gegeven de genoemde transformaties bezig
met krimp en verandering tegelijk. Daarbij zijn verschillende aanpakken te onderscheiden.
Sommige organisaties zijn zoekende, andere proberen via natuurlijk verloop, interne
mobiliteit, inzet van min/max contracten of vrijwillige vertrekregelingen stappen te zetten.
Nieuwe eisen aan de zorgverlening, vanuit het streven naar zelfredzaamheid en
zelfstandigheid, gelden zowel voor zorg vanuit de Wmo, Jeugdwet als vanuit de WLZ.
Naast de inzet en begeleiding van het netwerk van de cliënt zelf zijn in het sociale domein
nieuwe samenwerkingsverbanden met andere(zorg en welzijns) organisaties ontstaan.
Meer zelfstandig werken, netwerken, van hulp verlenen naar zorg organiseren, meer inzet
op kennis cliëntgroepen en meer technologie: deze ontwikkelingen zijn zowel bij de Wmo
als bij de WLZ van belang. De eisen die van hieruit worden gesteld aan de
zorgmedewerkers groeien komen vaak overeen. Zowel in de Wmo als in de WLZ zoeken
organisaties naar de beste mix van kwalificatieniveaus, maar vooral van competenties.
De visie van de experts is dat daarbij de andere eisen niet per se naar hogere
kwalificatieniveaus leiden. Momenteel wordt in de WMO geëxperimenteerd met
verschillende combinaties van medewerkers met verschillend kwalificatieniveau.
Bijvoorbeeld een medewerker niveau 6 die een medewerker niveau 2 aanstuurt of het
inzetten van de combinatie van medewerkers van niveau 3 en 4. Financiële haalbaarheid
is hierbij een belangrijke factor.
Ook het streven van organisaties naar meer zelfsturing (managementlagen die
verdwijnen, verantwoordelijkheden die lager worden belegd) betekent dat er hogere eisen
aan de competenties van medewerkers worden gesteld.
Meer technologie en domotica doen hun intrede waardoor de zelfstandigheid van cliënten
vergroot wordt en begeleiding meer op afstand kan plaatsvinden.

Specifiek voor WMO-zorg

-

-

-

Specifiek voor de Wmo-en Jeugdzorg geldt dat men te maken krijgt met concurrentie. Er
zijn nieuwe toetreders, bijvoorbeeld schoonmaakorganisaties die bepaalde diensten
aanbieden. De verwachting is echter dat de gehandicaptenzorg in de ambulante zorg
terrein zal veroveren op Welzijn & maatschappelijke dienstverlening. De GHZ is
goedkoper, doordat zij werkt met lagere functiegroepen.
Meer verantwoording afleggen (bv naar 40 gemeenten i.p.v. naar 4 zorgkantoren)
betekent meer overhead, aanbestedingen vragen meer juridische medewerkers en
marketeers.
Onzekerheid: wat gaan de gemeentes straks doen met de tarieven, gaan die omlaag?
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Specifiek voor WLZ-zorg

-

-

De WLZ krijgt in 2017 te maken met een tariefsverlaging voor de zzp’s.
De veranderende eisen die aan medewerkers worden gesteld (vaker solistisch werken,
meer familie betrekken, meer coördineren) vraagt om een hoger niveau medewerkers.
De verschillende eisen die gesteld worden aan medewerkers zijn moeilijk te combineren
in één medewerker: brede inzetbaarheid versus specialistische kennis, agogische versus
verpleegkundige kennis en vaardigheden, etc.
Meer verpleegkundige kennis lijkt nodig (oudere cliënten, hogere zzp’s, complexiteit).

Samenvattend stellen de experts dat de gehandicaptenzorg te maken heeft met veranderende
omstandigheden door meer concurrentie met anderen partijen (andere zorgorganisaties uit
bijvoorbeeld GHZ zelf, WMD en GGZ, combinaties van ZZP-ers, schoonmaakdiensten e.d.). Dit
zorgt voor een deel voor meer strategisch gedrag van organisaties.
Bij de Wmo spelen vooral de toenemende concurrentie en samenwerking en de consequenties
van de participatiemaatschappij een rol bij de veranderende eisen aan de medewerkers. In de
WLZ speelt daarnaast ook een toename van de zorgzwaarte van cliënten.
De veranderde eisen aan personeel vragen om scholing. De veranderingen in de
kwalificatiestructuur en nieuwe opleidingen kunnen hier gedeeltelijk in voorzien. Tegelijkertijd is
bijscholing van huidige medewerkers nodig.
De geschetste ontwikkelingen leiden tot een andere gewenste samenstelling van teams in de
GHZ:
- Er is behoefte aan meer verpleegkundige (somatische) expertise in teams, waar mogelijk
door het opleiden en aantrekken van meer verpleegkundigen op niveau 4 en 6
- Er is tevens behoefte aan meer aandacht voor participatie van gehandicapten in de
samenleving. Hiertoe is samen met enkele hogescholen het initiatief genomen tot een
Associate Degree Sociaal Werk in de Zorg op niveau 5 die in september 2016 voor het
eerst van start moet gaan.
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 Gehandicaptenzorg
naar richting en niveau in % (FTE’s)
anno 2014
VVS-personeel
Overig personeel
Totaal
Samenstelling VVS-personeel
Sociaal agogisch (niveau 4)
Sociaal agogisch (niveau 6)
Verpleegkundige (niveau 4)
Verzorgende (niveau 3)
Sociaal agogisch (niveau 3)
Maatschappelijk werk (niveau 6)
Verpleegkundige (niveau 6)
Helpende (niveau 2)
Zorghulp (niveau 1)

over 5 jaar

76,2

76

23,8

24

100%

100%

24,3
20,3
13,9
7
6,3
1,4
1,3
0,9
0,9

23
19
15
7
6
2
3
1
0
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In de tabel is te zien dat de belangrijkste verschuivingen in de personele samenstelling3 tussen
2014 en 2019 zijn:
-

De verpleegkundige functies nemen toe in relatie tot de agogische;
Niveau 6 verpleegkundige functies nemen toe, sociaal pedagogisch hulpverleners nemen
af;
Niveau 4 verpleegkundigen neemt toe.

3

Hierbij gaan we uit van de indeling in richting en kwalificatieniveau in het huidige arbeidsmarktmodel. Deze indeling en
benaming doet echter minder recht aan de opleidingen en praktijk binnen de gehandicaptenzorg (en ook de GGZ), waar
enkele opleidingen zijn ontwikkeld die verpleegkundige en agogische aspecten combineren. In het verlengde hiervan wordt
momenteel verkend op welke wijze we kunnen tegemoetkomen aan deze veranderingen en verdere ontwikkelingen op dit
gebied.
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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 (Veel vraag en Minder vraag naar
personeel). De gedachte is om zo in de huidige onzekere omstandigheden te komen tot een
bandbreedte waarbinnen de werkelijkheid zich straks hoogstwaarschijnlijk zal voltrekken. Voor de
branche Gehandicaptenzorg geldt de volgende invulling van de scenario’s.
Tabel 3. De verwachte mutatie in omvang werkgelegenheid in de gehandicaptenzorg volgens twee
scenario’s in %
2015
2016
2017
2018
2019
Veel vraag scenario
-1,8
1,2
-0,7
1,9
1,8
Minder vraag scenario
-2,8
0,2
-1,7
0,9
0,8

Veel vraag scenario
In de laatste AER en aanvullende gegevens van VWS over 2018 en 2019 worden de
percentages van het Veel vraag scenario voor de gehandicaptenzorg genoemd. Het gaat
daarbij om de middelen die VWS verschuift naar gemeenten ten behoeve van WMO en
jeugdzorg. Hierdoor zien we een daling van de werkgelegenheid in 2015. Deze daling is
echter geringer dan in 2014. Blijkbaar heeft de sector al voorgesorteerd op komende
bezuinigingen. De groei in de overige jaren in het Veel vraag scenario ontstaat vanwege het
benutten van kansen door de gehandicaptenzorg en het verwerven van andere middelen.
Verwachting is dat de gehandicaptenzorg in de WMO terrein zal veroveren op andere
branches (WMD). De daling in 2017 is het gevolg van voorgenomen bezuinigingen in de
WLZ als gevolg van een tariefsverlaging voor de zzp’s.
Minder vraag scenario
Het Minder vraag scenario is gesteld op één procentpunt lager dan het Veel vraag scenario.
Hoewel in expertbijeenkomsten met vertegenwoordigers uit de branche bleek dat deze inschatten
dat de krimp hoger zou zijn, hebben we hier toch de algemene lijn gevolgd van -1% ten opzichte
van het Veel vraag scenario. Achtergrond daarvan is dat het in deze expertgroep gaat om
bestaande organisaties terwijl er ook sprake zal zijn van nieuwe toetreders (bv. ZZP-ers).
Figuur 1: Ontwikkeling werkgelegenheid in de gehandicaptenzorg in fte’s (tot 2014 gebaseerd op de
werkelijkheid, daarna prognose)
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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 de
sector Zorg en WJK en de instroom in de sector berekend. De instroom in de sector bestaat uit
instroom uit onderwijs en van 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 3-6, daarna uitgesplitst
voor de belangrijkste kwalificatieniveaus en richtingen.
Figuur 2. Het jaarlijkse arbeidsaanbodoverschot en -tekort op niveau 3-6

We gaan nu in op de afzonderlijke groepen. We kiezen hierbij een breder perspectief dan de
branche Gehandicaptenzorg, omdat ontwikkelingen in andere branches ook relevant kunnen zijn.
Bij de afzonderlijke kwalificatieniveaus is overigens ook van belang dat tekorten bij het ene
kwalificatieniveau en richting gedeeltelijk gecompenseerd kunnen worden met overschotten aan
de andere kant. Dat roept vanzelfsprekend wel de vraag op of men gekwalificeerd is voor de
betreffende branche, en betekent meestal dat bijscholing nodig is. Bij de voor de
Gehandicaptenzorg relevante opleidingen geldt dat er zowel bij de MBO opleidingen
maatschappelijke zorg en verpleging en verzorging als bij de HBO opleidingen specifieke delen
zijn toegespitst op de gehandicaptenzorg.
De opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg sluit kwalitatief optimaal aan bij de
behoefte aan combinatie van sociale, agogische en verzorgende competenties voor
begeleidende functies op dit niveau in de gehandicaptenzorg. Dit geldt zeker voor de nieuwe
opleidingen die zijn gebaseerd op de begin dit jaar geactualiseerde competentiebox van sociale
partners gehandicaptenzorg. Voor mensen met alleen sociaal agogische kwalificaties op dit
niveau wordt de komende jaren echter een overschot verwacht.
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Naast deze aanpassingen in de initiële scholing, is echter ook (bij)scholing van huidige
medewerkers nodig.
Medewerker maatschappelijke zorg (niveau 4) in %

Hoewel er bij de Persoonlijk begeleider de
eerste drie jaar nog aanzienlijke
aanbodoverschotten zijn voorzien, gaat het
daarbij naar verwachting vooral om sociaal
agogen die nog niet bijgeschoold zijn.
Gegevens over wie wel en wie niet
bijgeschoold zijn ontbreken echter.
In de praktijk blijkt er een tekort te zijn aan
medewerkers maatschappelijk zorg (niveau 4)
met de gewenste kwalificaties.
In het Veel vraag scenario is er in 2016 en
2017 sprake van een evenwichtssituatie.
Daarna is er sprake van een tekortschietend
aanbod. De instroom in de opleiding voor
medewerker maatschappelijke zorg stijgt nog.
De gehandicaptenzorg wordt daarmee voor het vraagstuk geplaatst om een mix te vinden tussen
het aantrekken van deze schoolverlaters en het minder aantrekken van mensen die de oude
sociaal agogische opleidingen hebben gedaan dan wel het afscheid nemen van zittend
personeel, dat vaak alleen agogisch opgeleid is.
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. 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 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 in eerste instantie een
aanbodoverschot van 2% voor. Deze loopt vanaf
2015 vervolgens snel terug naar een evenwicht; om
in 2019 om te slaan in een aanbodtekort. Bij het Veel
vraag scenario verdwijnt het arbeidsaanbodoverschot
in 2017. Daarna manifesteert zich in dit scenario een
aanbodtekort.
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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.
Verzorgenden niveau 3 in %
Van het geraamde aanbod voor de sector is
38% afkomstig van de schoolbanken. 62%
werkt nu in een andere bedrijfstak of heeft
geen betaald werk.
Bij verzorgenden is er in de periode tot 2017
sprake van een (licht) aanbodoverschot. In
het Veel vraag scenario slaat dit in 2017 om
in een aanbodtekort; in het Minder vraag
scenario in 2018. Mogelijk is er wel sprake
van een ”verborgen” scholingsbehoefte:
medewerkers uit verzorgingshuizen die
verdwijnen zullen een plek moeten vinden in
verpleeghuizen waar medische zorg een prominentere rol speelt. Door de omvang van de groep
gaat het in absolute zin om grote aantallen. Gezien de aanbodtekorten die zich vanaf 2018
voordoen is het van groot belang de uitstroom van boventallig personeel in voorgaande jaren zo
veel mogelijk te beperken.
Medewerker maatschappelijke zorg (niveau 3) in %
9
8

Veel vraag

7

Minder vraag

6
5
4
3
2
1
0

De helft van het geraamde aanbod betreft
schoolverlaters. Voor deze groep geldt dat
volgens de expertgroepen de vraag gering is in
de komende jaren. In de gehandicaptenzorg, het
dominante werkterrein van deze groep, opteert
men vooral voor medewerkers op niveau 4. Wie
de gevolgen gaat merken van het in verhouding
tot de vraag te grote aanbod is niet aan te geven.
Opteren werkgevers voor sociaalagogen met
ervaring die al in dienst zijn of voor medewerkers
maatschappelijke zorg die een breder
samengestelde opleiding achter de rug hebben
en net van de schoolbanken komen?

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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