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In 2021 wordt een tekort verwacht van 2.890 uitvoerende 

zorg- en welzijnmedewerkers op mbo en hbo niveau, zo blijkt 

uit de uitkomsten van het model Zorggebruik voor de regio 

Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord. Dat is ongeveer 7 

procent van de formatie van 2016*.  

 

Het overzicht van de tekorten per kwalificatie staat op pagi-

na 2. Het genoemde tekort van 2.890, is een saldo van tekor-

ten (3.520, inclusief doktersassistenten) en overschotten 

(630). Door de beperkte vervangbaarheid tussen de kwalifi-

caties is het twijfelachtig of je mag werken met zo’n saldo. 

Het tekort ligt waarschijnlijk dus hoger dan het genoemde 

saldo van tekorten en overschotten van 2.890 medewerkers. 

 

Opvallend zijn de grote tekorten van mbo en hbo verpleeg-

kundigen. Zo is het verwacht tekort aan hbo verpleegkundi-

gen bijna 25 procent en bij mbo verpleegkundigen 14 pro-

cent. 

 

Het tekort van 3.500  bestaat voornamelijk uit zorgmede-

werkers, namelijk 2.470.  De grootste tekorten bij de sociaal 

agogische kwalificaties worden verwacht op mbo niveau 4, 

in de functiekwalificatieniveaus ‘Medewerker maatschappe-

lijke zorg’ en ‘Pedagogisch werker’. 

* Rond de 70.000 medewerkers            
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>>> Vervolg op pag. 2  

Deze Arbeidsmarktupdate 2018 gaat over de actuele per-

soneelsprognoses tot 2021 voor de regio Haaglanden en 

Nieuwe Waterweg Noord. Het nieuwe Model Zorggebruik 

is hierbij benut. Halverwege 2019 wordt de prognose naar 

verwachting ge-update. 

UPDATE Januari 2019 
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>>> Vervolg van pagina 1 

Sociaal agogische kwalificaties (mbo) 

Sociaal agogische kwalificaties (hbo) 

Zorgkwalificaties (mbo en hbo) Tekorten/overschotten in aantal medewerkers 
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Model Zorggebruik - in het kort 
Het nieuwe ‘Model Zorggebruik’, ontwikkeld door Prismant, 

is bij deze prognoses voor het eerst gebruikt.  Hieronder 

vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en 

veronderstellingen. 

 

Nieuw aan dit model is dat er bij een groot aantal branches 

(VVT, Gehandicaptenzorg, GGZ, Ziekenhuis) rekening gehou-

den wordt met de ontwikkeling van het verwachte zorgge-

bruik. In onderstaande schematische weergave van ‘Model 

Zorggebruik’ is dit de pijl tussen ‘Huidig zorggebruik + onver-

vulde vraag’ en ‘Verwachte zorgvraag’ (zie ‘A.’). De 

‘Verwachte zorgvraag’ wordt nu gecombineerd met de al 

geplande beleidswijzigingen tot het ‘ Verwacht zorggebruik’. 

De verdere bepaling van de tekorten is grotendeels gelijk 

aan het oude prognosemodel (dit is ‘B.’).  

 

De beleidsmatige wijzigingen die meegenomen zijn, zijn:  

 Sterfhuisconstructie lagere ZZP’s (VVT 1 t/m 3) 

 42.550 FTE voor Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 

(2,1 miljard) 

 De nieuwe normering kinderopvang (IKK) 

Specifieke regionale aanpassingen zijn: 

 85% extra budget vanuit het Kwaliteitskader Ver-

pleeghuiszorg gaat naar zorgpersoneel. 

 75% van de tekorten van het voorgaande jaar wordt  

meegenomen dit jaar (landelijk: 100%). De tekorten 

bij de start van het model worden nog niet meegeno-

men (net als het landelijke model). 

Regionaal is gekozen voor een conservatief model dat geen 

overschatting geeft van de tekorten. 

 

Andere (modelmatige) veronderstellingen zijn gelijk aan de 

veronderstellingen die ook gebruikt zijn bij de landelijke 

prognose. Eén veronderstelling is dat vóór 2021 de door 

werkgevers verwachte functiemix gehanteerd wordt 

(Technische toelichting bij het Arbeidsmarktmodel voor de 

Toekomstverkenning VVS-personeel op de Arbeidsmarkt 

Zorg en WJK 2017 - 2012, pagina 8, tabel 3, 

www.azwinfo.nl). Werkgevers verwachten ten opzichte van 

de huidige functiemix een grotere inzet aan hbo verpleeg-

kundigen en een kleinere inzet van verzorgenden. Dit lijkt in 

tegenspraak met het gevoelde huidige tekort aan verzorgen-

den. Dit huidige tekort aan verzorgenden kan echter ook 

veroorzaakt worden door het (tijdelijk) zoeken van alterna-

tieven voor de (nog) schaarsere verpleegkundigen. Het kan 

echter ook zo zijn dat het aandeel verzorgenden - in tegen-

stelling tot de voorspelling van werkgevers - niet daalt.   

Meer informatie: Technische toelichting  Ben van Asten, 

Primant, 2018 

A. 

B. 

Model Zorggebruik 
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Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt 

(www.zorgzijnwerkt.nl) zet zich in voor branche overstij-

gende arbeidsmarktvraagstukken  in de regio’s Haaglan-

den en Nieuwe Waterweg Noord. Hierbij richten wij ons 

op instroom, behoud en imago. 

 

We staan voor een sterk regionaal netwerk gericht op 

kennisuitwisseling en samenwerking. Dit doen we met 

werkgevers, onderwijs, gemeenten en andere stakehol-

ders. Landelijke trends vertalen we naar regionale im-

pact en organiseren het netwerk hier omheen. Zo kun-

nen wij snel schakelen om regionale uitdagingen op te 

pakken.   

Meer informatie over arbeidsmarktonderzoek? Neemt u 

dan gerust contact op met Marlies Rosenbrand, via 

m.rosenbrand@zorgzijnwerkt  of 079-3290707. 

Over werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt 

Een gedeelte van de iconen van deze rapportage is afkomstig van: www.flaticon.com/authors/smashicons of www.flaticon.com, licentie: rreative rommons.org 

BY 3.0.  N.B. de genoemde getallen in de tekst zijn afgerond op tientallen. In de figuren is dat niet het geval. 

De beste knoppen om aan te draaien zijn ... ???  

Eén van de meest interessante vragen die we hebben ont-

vangen van werkgevers is: ‘Wat is de impact van verschillen-

de beleidsmaatregelen om het tekort terug te dringen?’ De 

conclusie is dat werkgevers het beste kunnen kijken naar het 

verminderen van de uitstroom naar buiten te sector.  

Van verschillende maatregelen, zoals een stijgende deeltijd-

factor en een stijgend opleidingsrendement, is voor deze 

analyse het effect op de tekorten bij ‘schaarse kwalificaties’  

berekend. Deze ‘schaarse kwalificaties’ zijn: verzorgende, 

mbo en hbo verpleegkundigen, pedagogisch werker (niv. 3 

en 4) en medewerker maatschappelijke zorg (niv. 4).  

Om de vergelijkbaarheid te vergroten, is de stijging/daling 

gesteld op 30 procent. De 

uitzondering hierop is het 

aantal werkzame uren 

(inclusief betaald over-

werk), deze is gesteld op 

‘plus 1 uur’. Hoe lager het  

resterende tekort, hoe be-

ter (= grotere tandwielen).  

Conclusie: De (potentieel) 

grootste effecten kunnen 

verwacht worden door het 

terugdringen van de uit-

stroom uit de sector en de 

stijging van de instroom van 

buiten de sector. De keuze 

van de uiteindelijke acties is 

natuurlijk ook afhankelijk 

van andere factoren, zoals 

bijvoorbeeld de mate waar-

in je als werkgever invloed 

verwacht te hebben op het 

effect, de kosten van de 

acties en de effecten op 

langere termijn. 

Stijging opleidings- 

rendement met 

30%: restant tekort 

78% 

Stijging van 30% van 

de instroom van 

buiten de sector 

(geen bbl): restant 

tekort  68%  

Stijging instroom 

met 30% in oplei-

dingen: restant 

tekort 90%  

Daling van 30% 

van de uitstroom 

uit de sector: res-

tant tekort  

65% 

Stijging werkza-

me uren met 1 

uur: restant 

tekort 77% 

Figuur: Effect van maatregelen op arbeidsmarkttekorten; hoe lager het restant, hoe beter. 


