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Zorg(en) arbeidsmarkt
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Het talent bevindt zich in 
de regio
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Sectorstructuur naar werkgelegenheid

Nederland Noord Nederland

1. Human Capital is de levensader voor 
de regionale economie

2. ..en in termen van werkgelegenheid levert 
zorg daarin de belangrijkste bijdrage 
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Het talent bevindt zich in 
de regio

1. Human Capital is de levensader voor 
de regionale economie

2. ..en in termen van werkgelegenheid levert 
zorg daarin de belangrijkste bijdrage 



1. Demografie zorg voor bevolkingsdaling….
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Zorg(en) arbeidsmarkt

https://longreads.cbs.nl/regionale-prognose-
2022/

New table

Bevolkingsprognose 
20-65 jaar.  (CBS/PBL, 2022)

987,3 959,4 923,8 896,2 892,1 896,4 -90,9NNL

Totaal

-20

-33,8

-37,1

183

205020452040203520302025

Nederland 10 474,3 10 453,1 10 358,9 10 320,1 10 463,4 10 657,3

Groningen 353,2 345,4 331,3 319,3 315,3 316,1

Fryslân 362,8 351,9 339,2 329,3 328,3 329,0

Drenthe 271,3 262,1 253,3 247,6 248,5 251,3
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https://longreads.cbs.nl/regionale-prognose-
2022/

1. Demografie zorg voor bevolkingsdaling….

2. en vergrijzing, met gevolgen voor  ….

Zorg(en) arbeidsmarkt
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https://www.werk.nl/imagesdxa/regio_in_beeld_2021_groningen_tcm95-434305.pdf

1. Demografie zorg voor bevolkingsdaling….

2. en vergrijzing, met gevolgen voor  

3. vervangingsvraag op arbeidsmarkt..

Zorg(en) arbeidsmarkt



7

1. Demografie zorg voor bevolkingsdaling….

2. en vergrijzing, met gevolgen voor  

3. vervangingsvraag op arbeidsmarkt..

4. .. en verloopintenties door kwaliteit 
werkgeverschap en arbeidsomstandigheden 

5. leiden tot ernstige personeelskrapte  

Zorg(en) arbeidsmarkt
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https://werkgevers.zorgpleinnoord.nl/kennisbank/arbeidsmarktprognoses-zorg-en-welzijn-noord-
nederland-2

Zorg(en) arbeidsmarkt



Hoofdlijnen (1)
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Hoofdlijnen (2)



Voor de discussie…
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1. Zorgvraag verminderen
a. Arbeidsproductiviteit verhogen (technologische ontwikkeling)
b. Meer zelf doen (incl mantelzorg)

2. Goed werkgeverschap
a. Werkend leren in jullie organisaties
b. Uitstroom voorkomen (boeien en binden)
c. Zij-instroom

3. Werknemersaanbod
a. Groter part-time werk
b. Werkgeverssamenwerking



Zorgvraag verminderen
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a. Arbeidsproductiviteit verhogen (technologische ontwikkeling)
b. Meer zelf doen (incl mantelzorg)

“Vanuit het onderwijsveld in de zorg (en de zorgberoepen) 
komt het dringende verzoek om vooral en rap de 
administratieve druk in de zorg te verminderen.”

Gezondheid & Zorg Transitieagenda Human Capital



Goed werkgeverschap
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a. Werkend leren in jullie organisaties
b. Uitstroom voorkomen (boeien en binden)
c. Zij-instroom



Werkend leren omdat …
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1. Krapte maakt het nodig off-the-job tijd te beperken

2. Geldt ook voor productieve inzet jongeren tijdens de opleiding 
(werkcomponent in de opleiding, of studierelevante bijbaan

… hoe …

1. Meer duale (of deeltijd in combinatie met relevante baan) routes in hbo?

2. Functieontwikkeling opleiders- en opleidingsplekken, en begeleiding daarvan

3. Hulp (bijv. werkplekbegeleiding) van buiten?



Uitstroom voorkomen

15Bron: www.talentinderegio.com

• Kans: binden en boeien van 
hoogopgeleiden



Kansen uitval- en 
uitstroompreventie
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Zij-instroom



Werknemersaanbod
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a. Groter part-time banen
b. Werkgeverssamenwerking
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Zorg is kampioen deeltijd
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Meer werken per werknemer helpt 
...

Bron: Zorgplein Noord. https://werkgevers.zorgpleinnoord.nl/kennisbank/arbeidsmarktprognoses-zorg-en-welzijn-noord-nederland



Werkgeverssamenwerking: een 
regionale transitieagenda?
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1. Niet iedereen hoeft wiel zelf uit te vinden – werkgeverssamenwerking helpt effectiviteit 
en efficiëntie, en leervermogen van organisatie en medewerkers

2. Diverse landelijke en regionale, economiebrede en zorgspecifieke, (human capital) 
agenda’s in ontwikkeling (oa LLO Katalysator, JTF)

3. Bij die agenda’s en instrumenten kan de hulp van partners worden ingeroepen, en met 
extra middelen een Noordelijke zorgarbeidsinnovatie programma ontstaan. Met 
leergemeenschappen binnen en tussen organisaties.

“Bovendien is er in de bekostiging nog maar weinig ruimte 
voor interdisciplinair overleg in de zorg, terwijl dit wel 
essentieel is voor de gewenste netwerkvorming.”
Gezondheid & Zorg Transitieagenda Human Capital



22

Dank voor uw aandacht


