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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 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 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
De branche Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) bestaat momenteel nog uit zorgaanbod in
verpleeg- en, verzorgingshuizen en zorg thuis. Voor elk van deze werkvelden gelden verschillende
ontwikkelingen. Om deze reden zijn er afzonderlijke brancherapporten voor de Verpleging en Verzorging
en de Thuiszorg.
In 2014 werkten bijna 248.000 werknemers in de Verpleging & Verzorging, waarvan 67% VVS1personeel.
In onderstaande tabel is te zien hoe de personele verdeling in de Verpleging en Verzorging anno 2014
was. De grootste groepen bij het VVS-personeel zijn verzorgenden (41%) en verpleegkundigen (11%
voor niveau 4 en 6 samen).
Tabel 1. Aantal werknemers in de branche per 2014.
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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

%

6218
19444
101996
17664
3429
3896
0
1063
187
0
0
564
8772
2690
0
82009
247933

3%
8%
41%
7%
1%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
1%
0%
33%
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 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.
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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 Verpleging en Verzorging
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:
-

-

Verzorgingshuizen gaan verdwijnen. Een deel hiervan wordt geschikt gemaakt voor cliënten met
zwaardere ZZP’s, zodat deze verzorgingshuizen kunnen gaan fungeren als verpleeghuis, in een
groter deel van de verzorgingshuizen vindt scheiding van wonen en zorg plaats. Woningcorporaties
nemen het ‘Wonen’ voor hun rekening, de geleverde zorg wordt ‘Thuiszorg’. Ook zien we een groei
van de kleinschalige woonzorgcentra, die grotendeels werken met zelforganiserende teams.
De ouderenzorg in verpleeghuizen valt straks grotendeels onder de Wet Langdurige Zorg
(WLZ). Kleine onderdelen onder de WMO.
Er lijkt een tendens gaande dat VVT-organisaties zich vooral gaan richten op het aanbieden van
hoog complexe zorg.
Parallel hieraan voorziet men de opkomst van meer specialistische rollen, bijvoorbeeld het
inrichten van expertisecentra samen met Hogescholen.
Zorginstellingen verbreden hun dienstverlening, gericht op diensten die particulier worden
gefinancierd. Zo bieden verschillende organisaties al gemaksdiensten aan. De vraag is of dit tot
de sector Zorg en WJK behoort. Het gaat om persoonlijke dienstverlening. Overigens leidt dit
wel tot een groei van de werkgelegenheid.

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 Verpleging en Verzorging
naar richting en niveau in % (FTE’s)
2014
2019
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)

69,4
30,6

72,9
27,1

100

100

3

4,0

8,1

10

43

46

6,6

4,4

1,2

1

1,8

2,1

0,5

0,4

4,2

3,9

1

1,1
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De belangrijkste verschuivingen die daarbij plaats vinden zijn:
-

-

Het aandeel van het VVS personeel neemt toe. De nadruk blijft op het primaire proces liggen.
Het aandeel overig personeel neemt af 27,1%.
Ook het aandeel verpleegkundigen neemt toe: niveau 6 gaat van 3,4 naar 4%, niveau 4 van 8,1
naar 10%. Hierbij is rekening gehouden met de geringe haalbaarheid van hogere percentages
hbo-verpleegkundigen in de betreffende tijdspanne, vooral in verband met het geringe aantal
verpleegkundigen (niveau 4) dat volgens de experts de competenties heeft voor opscholing naar
niveau 6. Dit betekent dat het gewenste aandeel hbo-verpleegkundigen niet bereikt is in 2019, de
groei van deze beroepsgroep blijft ook daarna een streven.
Het aandeel van verzorgenden stijgt: van 43 naar 46%.
Helpenden zien hun aandeel slinken van 6,6 naar 4,4%.

Pagina 3

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 Verpleging en Verzorging geldt de volgende invulling van de scenario’s.
Tabel 3. De verwachte mutatie in omvang werkgelegenheid in de branche Verpleging en Verzorging volgens
twee scenario’s in %
2015
2016
2017
2018
2019
Veel vraag scenario
-3,2
-2,3
-2,4
1,3
1,3
Minder vraag scenario
-4,2
-3,3
-3,4
0,3
0,3

Veel vraag scenario
Voor Verpleging en Verzorging wordt uitgegaan van de macrokaders vanuit VWS (zie ook de AER).
Deze percentages zijn weergegeven in de tabel in de vorm van het Veel vraag scenario.
Minder vraag scenario
Bij het Minder vraag scenario is een procent in mindering gebracht op het Veel vraag scenario. Dit is het
standaard Minder vraag scenario dat we hanteren als geen andere bronnen beschikbaar zijn.
Een alternatief scenario is hier wat lastiger te geven; er is geen sprake van decentralisatie of een rol als
die van verzekeraars, behalve wanneer verbindingskantoren deze rol nadrukkelijker op zouden gaan
eisen. Wel is het denkbaar dat niet alle beschikbare middelen omgezet worden in vraag naar personeel,
bijvoorbeeld als gevolg van het sluiten en ombouwen van verzorgingshuizen.
Figuur 1: Ontwikkeling werkgelegenheid in de branche Verpleging en Verzorging 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 samen 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 aanbodoverschot en -tekort op niveau 3-6

We gaan nu in op het arbeidsaanbodoverschot en -tekort voor de afzonderlijke groepen. We kiezen
hierbij een breder perspectief dan de branche Verpleging en Verzorging, omdat ontwikkelingen in andere
branches ook relevant kunnen zijn.
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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.
In de figuur gaan we er vanuit dat men zich
gemiddeld een jaar aanbiedt. Wanneer we er vanuit
gaan dat men zich gedurende de gehele periode
aanbiedt dan gaat het om een arbeidsoverschot van
3.400 tot 7.100 personen.
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.
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, m.a.w. vraag en aanbod zijn niet ver van een
evenwichtssituatie.
Door het 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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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 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 speelt dar
wijkverpleegkundigen een veel prominentere rol gaan spelen. Naar de effecten hiervan 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 hierbinnen toeneemt.

Pagina 7

Pagina 8

