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Zorg is de grootste sector in NNL
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Sectorstructuur naar werkgelegenheid

Nederland Noord Nederland

1. In Q3 2021 162 duizend personen  

2. En draagt tussen 2006-2018 het meeste bij aan de groei 
van de werkgelegenheid (in Groningen)

Werkgelegenheid naar branche Q3 2021. Bron: CBS/Zorgplein Noord

Sectorstructuur werkgelegenheid 2021. Bron: CBS/Doets et al., 2022
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https://werkgevers.zorgpleinnoord.nl/kennisbank/arbeidsmarktprognoses-zorg-en-welzijn-noord-
nederland-2

Zorg(en) arbeidsmarkt
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Zorg(en) arbeidsmarkt

Bron: https://www.adviesraadmigratie.nl/publicaties/publicaties/2021/05/11/cijferoverzicht-
migratie-en-de-zorgsector

Verwachte arbeidsmarkttekort sector zorg en welzijn in 2022 en 2023. 
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Hoofdlijnen (2)



Oplossingsrichting 1
Benutten we wel 
Iedereen?
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aantal tijdelijke contracten

Gestelde kwalificatie-eisen

In dienst te nemen ouderen

Uitbesteding van werk

Aantal verschillende functies

In dienst te nemen langdurig werklozen

Hoogte geboden arbeidsvoorwaarden

Flexibiliteit van werktijden

Mogelijkheden tot het volgen van scholing

Investering in werving

Vergroten Gelijk houden Verkleinen n.v.t.

Hoe reageren werkgevers in het Noorden op 
personele vraagstukken? 

Ze investeren in werving…. 

en minder in aanpassing arbeidsorganisatie en 
kwetsbare groepen 

Boodschap: 
Oplossingen voor personele vraagstukken 
Liggen niet buiten, maar in de organisatie 

De Kruijf & Edzes (2022) Leercultuur: Perspectief van werkgevers in Groningen en Drenthe. 
https://research.rug.nl/en/publications/leercultuur-perspectief-van-werkgevers-in-groningen-en-drenthe
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Onbenut potentieel
(CBS, via Enquete
Beroepsbevolking)

Geregistreerde
werkzoekenden
(UWV, registratie)

130.000 97.100

30.000

Niet iedereen die onbenut
is, is geregistreerd

Niet iedereen die
geregistreerd is, is onbenut

Bron: UWV (2022) Regio in Beeld voor Friesland, Groningen en Drenthe

Onbenut arbeidspotentieel in Noord- Nederland, juni 2022

Boodschap: 
Ze zijn er wel maar werkgevers benutten ze niet

1. Werken in 
deeltijd

2. Werklozen 

3. Semi-
werklozen
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Boodschap: 
Ze zijn er wel maar werkgevers 
benutten ze niet: arbeidsmigranten

Nederland OECD

Percentage artsen opgeleid in het buitenland. 2,2 18,2

Percentage artsen geboren in het buitenland. 17,1 24,2

Percentage verpleegkundigen (nurses) die zijn opgeleid in het 
buitenland. 

0,5 7,4

Percentage verpleegkundigen (nurses) die zijn geboren in het 
buitenland. 

6,2 15,8

https://www.adviesraadmigratie.nl/publicaties/publicaties/2021/05/11/cijferoverzicht-migratie-en-de-
zorgsector
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Oplossingsrichting 2 
Bouwen aan een 
Leerrijke werkomgeving 



1. Ziekteverzuim tussen 7,5% – 8% en neemt toe

2. Verloopintentie neemt toe

3. Weglek gedurende de loopbaan 
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Boodschap: 
Goed werkgeverschap?

https://izz.nl/sites/default/files/downloads/IZZ%20Mo
nitor%202022%20infographic_0.pdf
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Boodschap: 
Oplossingen voor personele vraagstukken 
Liggen niet buiten, maar in de organisatie 

Strategische 
innovatie

Sociale 
innovatie

Technologische 
innovatie

Organisatorische 
 innovatie & 
innovatieve 

HRM- processen

Missie, visie & 
strategie

Invloed van 
techniek op taken 

en skills 

Vernieuwing in 
samenwerking, 

cultuur en 
werkklimaat

Bron: Detaille & De Lange, 2021. Future of Work 

Mensen in
ontwikkeling

Opleiders in
ontwikkeling

Bedrijven in
ontwikkeling

Leer- en
ontwikkelcultuur

Figuur: Beleidslijnen voor een sterke leercultuur. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2022



1. Technologisering leidt tot sneller verouderen van 
skills

2. Faciliteren van interne en externe mobiliteit

3. Bevordering efficiëntie bedrijfsvoering 

4. Bevorderen duurzame inzetbaarheid

5. Goed werkgeverschap

…maar het leren gedurende de loopbaan neemt af  

13https://roa.nl/sites/roa/files/roa_r_2022_1_analyse_llo_enquete.pdf

Boodschap: 
Leren ontwikkelen

https://roa.nl/sites/roa/files/roa_r_2022_1_analyse_llo_enquete.pdf
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Zijn wij er dan? 



1. Veel tegelijk en in samenhang 
wordt opgepakt

2. De zorgvraag wordt verminderd

3. Verminderen regeldruk en 
bureaucratie? 
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Nee, zeker niet, tenzij…

Bron: Zorgplein Noord. https://werkgevers.zorgpleinnoord.nl/kennisbank/arbeidsmarktprognoses-zorg-en-
welzijn-noord-nederland
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Oplossingsrichting 3 
Behoud talent in de 
regio: Regio-branding 
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Boodschap: 
Behoud talent

Van de jongeren met een MBO-diploma blijft 
vaak meer dan de helft wonen in dezelfde 
gemeente als waar ze opgroeiden

HBO-afgestudeerden trekken 
bovengemiddeld vaak weg uit de 
gemeente waar zij opgroeiden

In veel Noordelijke gemeentes komt minder 
dan 20% van de jongeren terug na het behalen 
van een universitair diploma



Boodschappen

18

1. Personele schaarste waait niet over – urgentie is groot. 

2. Zoek oplossingen in organisatie en niet buiten waarbij 
leren en ontwikkelen van personeel de sleutel is

3. Investeer in behouden van talent voor de regio
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Dank voor uw aandacht


