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De arbeidsmarkt in de zorg knelt aan alle kanten. Soms komt zelfs een optimale zorgverlening onder druk te 
staan. Wij willen graag vanuit ons vak, recruitment, een bijdrage leveren. Met trots presenteren wij hierbij ons 
rapport ‘Arbeidsmarkt Zorg in cijfers’.
 
Ooit konden we volstaan met het simpel publiceren van vacatures. Nu is de wereld veranderd. Er is concur-
rentie op de arbeidsmarkt en werving wordt steeds complexer. Bijna dagelijks komen nieuwe tools op de 
markt die een oplossing suggereren. Iedereen hoopt op simpele oplossingen.
 
Maar voordat we voor tools kiezen, is het zinvol om stil te staan: hoe ziet de arbeidsmarkt er echt uit. Wat zijn 
de knelpunten precies en vooral: waar liggen mogelijke oplossingen. Beleid maken op basis van feiten en data 
en de beschikbare middelen zo optimaal inzetten.
 
We pretenderen niet de allesomvattende oplossing te leveren. We denken wel dat dit onderzoek leidt naar 
concrete aanknopingspunten. Er zijn voldoende mensen die in de zorg willen werken. Er zijn voldoende mid-
delen die nog niet optimaal worden ingezet. Er zijn kansen om de knelpunten op de arbeidsmarkt in de zorg 
het hoofd te bieden.
 
Ik ben zeer geïnteresseerd in vragen, opmerkingen en aanvullingen op dit rapport: roders@compagnon.com. 
Met deze feedback maken we volgend jaar een nieuwe editie, aangevuld met het voortschrijdende inzicht. 
Maar we hopen natuurlijk dat deze editie u al helpt om met meer succes medewerkers te werven!
 
Frank Roders
CEO Compagnon

Scope: In deze arbeidsmarktanalyse van de zorgmarkt wordt gerapporteerd over zorgfuncties in loondienst 
op mbo 3/4- en hbo-niveau. De volgende functiegroepen worden tot de doelgroep gerekend:

• verpleegkundigen
• verzorgenden
• diëtisten en therapeuten
• medisch assistenten
• gespecialiseerd verpleegkundigen
• laboranten
• hulpen
• technici en medisch instrumentmakers
• medisch onderzoekers
• hoofdverpleegkundigen en coördinatoren 
• apothekers en farmacologen 

NB: Sociaal-maatschappelijk, pedagogisch en psychologisch werk valt buiten de scope van deze analyse.

Voorwoord

ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

mailto:roders%40compagnon.com?subject=
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De zorgdoelgroep in dit rapport bestaat uit 453.000 personen, waarvan 445.000 in loondienst en ruim 8.000 
werkloos. De 8.400 werklozen hebben wel een zorggerelateerd diploma en staan er voor open om aan de 
slag te gaan in een zorgfunctie.

Daarnaast zijn er 37.000 zzp’ers werkzaam binnen de doelgroep, echter valt deze groep buiten de scope  
van dit rapport.

De doelgroep in kaart

ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

I Doelgroep

Zorgprofessionals 
mbo 3 t/m hbo

445.000
in loondienst

63.500 juniors
0 t/m 5 jaar werkervaring

68.900 mediors
6 t/m 10 jaar werkervaring

323.000 seniors
meer dan 10 jaar

werkervaring

8.400 werklozen
met zorgopleiding die 
weer in de zorg aan de 

slag willen

37.000 zzp’ers

Bron: AGO (Intelligence Group, 2018)
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Onderstaande figuren brengen de doelgroep in kaart wat betreft geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en 
migratieachtergrond. 18% van de doelgroep is 55 jaar en ouder en zal in de komende tien jaar vanwege  
het pensioen uitstromen. Het gaat hier om 81.300 personen die vervangen dienen te worden.

Het aandeel van mensen in de zorg met een migratieachtergrond (11%) is lager dan in de Nederlandse  
beroepsbevolking als geheel (16%). Het deel van de doelgroep met een migratieachtergrond wordt nu  
mogelijk niet goed bereikt en biedt kansen voor werving.

De doelgroep in kaart

ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

I Geslacht

I Hoogst genoten opleiding

I Leeftijd

I Migratieachtergrond

84% vrouw
16%  man

mbo niveau 3

mbo niveau 4

hbo

21%

38%

41%

Nederlandse achtergrond      Migratieachtergrond

Zorg

Nederlandse
beroepsbevolking

89%

84%

11%

16%

tot 30 jaar

30 tot 40 jaar

40 tot 55 jaar

55 jaar en 
ouder

21%

24%37%

18%

Bron: AGO (Intelligence Group, 2018)
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Op de zorgmarkt is een opvallend klein deel actief op zoek naar een baan: dit geldt voor slechts 6%, terwijl  
in de Nederlandse Beroepsbevolking als geheel 12% actief op zoek is naar een baan. In de zorgdoelgroep is  
43% latent: zij zijn niet actief op zoek, maar staan wel open voor nieuwe kansen. 

Ruim de helft van de zorgdoelgroep staat niet open voor een nieuwe baan en dat is slecht nieuws. Ondanks 
deze lage arbeidsmarktactiviteit, is toch 13% van de doelgroep binnen de zorg in het afgelopen jaar van werk-
gever gewisseld (ten opzichte van 16% in de totale Nederlandse Beroepsbevolking). Interne baanwisseling 
(bij dezelfde werkgever) vond plaats bij 11% van de doelgroep, en dat is gelijk aan het landelijke gemiddelde. 
Dit wijst erop dat de doelgroep wel degelijk in beweging is te krijgen, maar dat dit in de meeste gevallen niet 
verloopt vanuit een eigen actieve zoektocht. Het is daarom van belang om de arbeidsmarktcommunicatie, 
sourcing en referral ook te richten op de latente doelgroep, want zij zullen niet rechtstreeks in aanraking 
komen met vacatures. Het DoelgroepenDashboard van Intelligence Group is een voorbeeld van een tool die 
inzicht biedt in waar en hoe de actieve én latente doelgroep bereikt kunnen worden.

Weinig actieve baanzoekers

I Arbeidsmarktactiviteit

Actief        Latent       Niet op zoek

Zorg Nederlandse
beroepsbevolking (loondienst)

12%

45%

44%

6%

51%
43%

Bron: AGO (Intelligence Group, 2018)

https://intelligence-group.nl/nl/oplossingen/recruitment/doelgroependashboard


De vacaturedruk in de zorgdoelgroep als geheel is 4:1. Iedere actieve baanzoeker heeft de keuze uit zo’n  
vier vacatures. De verwachting voor de komende twaalf maanden is dat de schaarste verder zal toenemen;  
de belangrijkste factoren hierin zijn de grote toename in de vraag naar de doelgroep in combinatie met  
de uitstroom door vergrijzing.
 
De schaarste is overal, maar de vacaturedruk varieert per regio en per vakgebied binnen de zorg. De  
wervingshaalbaarheid wordt daarom uitgesplitst per provincie en voor de grote vakgebieden binnen de  
doelgroep.

ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

Schaarste in de zorg

I Vacaturedruk

I Regionale vacaturedruk

Vacaturedruk28.200 actieve baanzoekers

98.900 vacatures in de afgelopen 
12 maanden

Zeer schaars
4:1

Schaars

Zeer schaars

5:1

4:1

3:1

5:2

3:1

2:1

6:1

3:1

6:1

3:1

3:1

3:1

Bron: AGO (Intelligence Group, 2018) en Jobfeed (2018)

• De grootte van de cirkel geeft het aantal actieve 
 baanzoekers in de provincie aan
• In de circel staat de vacaturedruk: het aantal vacatures
 ten opzichte van het aantal actieve baanzoekers

8
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I Helpenden en verzorgenden (mbo 3-4)

I Verpleegkundigen (mbo 3-4)

Vacaturedruk122.600 grootte doelgroep

7.400

31.200

actieve baanzoekers

vacatures in de afgelopen 
12 maanden

Zeer schaars
4:1

(6%)

Vacaturedruk64.600 grootte doelgroep

2.900
(4%)

15.400

actieve baanzoekers

vacatures in de afgelopen 
12 maanden

Zeer schaars
5:1

Bron: AGO (Intelligence Group, 2018) en Jobfeed (2018)
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I Gespecialiseerd verpleegkundigen (hbo)

I Diëtisten en therapeuten (hbo)

Vacaturedruk27.600 grootte doelgroep

1.100

7.300

actieve baanzoekers

vacatures in de afgelopen 
12 maanden

Zeer schaars
7:1

(4%)

Vacaturedruk32.500 grootte doelgroep

3.500

5.200

actieve baanzoekers

vacatures in de afgelopen 
12 maanden

Licht schaars
3:2

(11%)

Bron: AGO (Intelligence Group, 2018) en Jobfeed (2018)
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Ontwikkeling vraag
In het derde kwartaal van 2018 is het aantal unieke online vacatures (27.275) opnieuw gestegen ten opzichte 
van een kwartaal eerder (26.638). De verwachting is dat de vraag naar zorgpersoneel in de komende jaren  
verder zal toenemen.

Meest gevraagde functies
De top tien van functies met de meeste vacatures, bevat 65% van de totale vraag naar zorgfuncties in het 
afgelopen jaar.

Vraag

ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

I Ontwikkeling per kwartaal in aantal unieke online vacatures

Bron: Jobfeed (2018)

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

2014 2015 2016 2017 2018

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

9.234
11.201

12.120 12.018 11.527
14.144

15.453 16.364 15.871
16.733

19.031 17.023
18.861

26.094 26.638 27.275 

Functie Vacatures 
 
Verzorgende/ Verzorgende IG 24.718 
Verpleegkundige 14.748 
Wijkverpleegkundige 5.236 
Doktersassistent 4.829 
Woonzorgmedewerker 3.210 
Tandartsassistent 3.125 
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige 2.829 
Apothekersassistent 2.679 
Fysiotherapeut 2.492 
Medewerker thuiszorg 1.722 
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De schaarste in de zorg is voelbaar in alle regio’s en vakgebieden. Succesvolle recruitment zorgt daarom vaak 
weer voor tekorten bij andere instellingen. In verschillende regio’s hebben organisaties afspraken gemaakt  
om niet bij elkaar te werven. Een belangrijk onderdeel van het terugdringen van de schaarste in de zorg  
is daarom het vergroten van het aanbod van personeel buiten de huidige zorgmarkt, door zij-instroom en 
werving van nieuwe doelgroepen. 

ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

Aanvullend potentieel

I Binnen de doelgroep

I Buiten de doelgroep

        8.400 personen met een 
       zorgopleiding zijn werkloos 
en staan ervoor open om in de gerelateerde 
zorgfuncties aan de slag te gaan; 2.000 van 
hen zijn actief op zoek naar een baan (24%).

         16.100 personen zijn 
        werkloos, maar zouden aan  
de slag willen in de zorg; 3.700 van hen zijn 
actief op zoek naar een baan (23%).
• 72% heeft een zorggerelateerde opleiding 
 voltooid
• 93% is vrouw 
• 20% heeft migratieachtergrond

                            19.300 personen die 
    parttime  binnen de  
doelgroep werken, willen graag meer  
uren werken.

                            238.000 personen zijn 
                      werkzaam in loondienst 
buiten de zorg, maar zouden er willen 
werken.
• Huidige vakgebieden m.n.  
 administratief/secretarieel, sociaal/
 maatschappelijk/ agogisch, onderwijs
• 24% heeft een zorggerelateerde 
 opleiding voltooid
• 76% is vrouw
• 12% heeft migratieachtergrond

                            14.300 zelfstandigen die 
     (willen) werken in de zorg, 
zouden terug in loondienst willen.
• 46% heeft een zorggerelateerde 
 opleiding voltooid

                            153.400 personen zijn 
     werkzaam in België binnen 
de zorgdoelgroep en hebben Nederlands  
als moedertaal; 14.300 van hen zijn actief 
op zoek naar een baan (9%).

Meer uren

Zij-instroom 

ZZP’ers Buitenland

Werklozen

Werklozen

Bron: AGO en GTAM (Intelligence Group, 2018) NB: Binnen alle doelgroepen is dezelfde selectie op
opleidingsniveau (mbo3-hbo) aangehouden. 
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Door contracten te verruimen bij degenen die meer willen werken, kan de capaciteit onder de bestaande 
werknemers worden vergroot. Soms moet er in oplossingen gedacht worden wanneer men niet meer uren 
werkt om praktische redenen, zoals kinderopvang. Dit is een eerste stap, maar om het aanbod van zorg- 
personeel te vergroten dienen zorginstellingen ook buiten de huidige doelgroep te kijken. Zoals de voorgaande 
cijfers aangeven, zijn er veel mogelijkheden tot het aantrekken van zij-instromers, die ervoor open staan om in 
de zorg aan de slag te gaan. Deels vanuit een baan in een ander vakgebied en deels vanuit werkloosheid.  
Een groot deel van hen heeft zelfs al een zorggerelateerde opleiding voltooid, en zal daarom mogelijk in  
aanmerking komen om in een versneld tempo te worden opgeleid voor een specifieke zorgfunctie. Vanuit het 
landelijke zorgpact met het Ministerie van VWS zet elke regio in Nederland in op het vergroten van zij- 
instroom en (door)opleiding. In de regio Rotterdam is bijvoorbeeld vanuit de samenwerking RAAT+DAAD  
aan elke organisatie gevraagd om 10% bij te dragen aan de doelstelling. Om dit te realiseren, is intensieve 
samenwerking nodig met opleidingsinstituten en aanvullende leerpaden. Nova Collega en zorginstelling 
Kennemerhart hebben in samenwerking een vooropleiding ontwikkeld voor mensen die Nederlands niet als 
moedertaal hebben, het Voortraject Leren in de zorg, om statushouders en anderstaligen op te leiden voor 
instroom in de zorg.
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HilverZorg is een ouderenzorgorganisatie met ongeveer 700 werknemers. Zij leiden ongeveer 45 mensen  
per jaar op, die op verschillende momenten in het jaar instromen ( januari, mei en september). De zij- 
instromers worden opgeleid aan de Gooise Zorgacademie, onderdeel van de Utrechtse Zorgacademie  
van MBO Utrecht. In 2017 werkten zij samen met het UWV om mensen te vinden die interesse zouden  
hebben in een opleiding met zij-instroomtraject. In 2018 is de algemene tendens dat kandidaten reageren  
op vacatures waarin de beroepsopleiding wordt aangeboden. Zij-instromers die later in hun loopbaan voor 
de ouderenzorg kiezen hebben zeer gevarieerde profielen. Een voorbeeld bij HilverZorg is een verkoper bij 
V&D die na het faillissement de stap maakte. Of een Wegenwacht medewerker die alleen de hulpverlening 
leuk vond aan zijn baan als automonteur en zo na zes jaar in de autobranche de overstap maakte naar een 
leerwerkplek als verpleegkundige.

Case: zij-instroom bij HilverZorg

Ouderenzorginstelling Laurens en andere Rotterdamse en regio-instellingen werken samen met  
gemeenten en het UWV om medewerkers vanuit een ‘niet werkende situatie’ aan het werk te helpen.  
Bij ouderenzorginstelling Laurens stromen bijvoorbeeld jaarlijks medewerkers in die via zij-instroom een  
opleiding doen tot zorgmedewerker of binnen de facilitaire dienst een baan krijgen aangeboden. Dit jaar  
zet Laurens extra in op de groep ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ door middel van de oriëntatiebaan als  
aanloop naar een permanente functie. In november 2018 waren er al 35 personen binnen Laurens  
werkzaam in zo’n functie. 

Case: zij-instroom bij Laurens
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In het afgelopen jaar studeerden er 12.383 mbo’ers op niveau 3 en 4 af in een zorgopleiding. Het is zorgwek-
kend om te zien dat het aantal afgestudeerde verzorgenden (mbo 3) terug begint te lopen, naar ruim 7.000 in 
2017. Vanuit de sector is er dan ook een noodzaak om een toename in opleidingsplaatsen in de zorg te  
stimuleren, voor zowel starters als voor zij-instroom. 

Wanneer we kijken naar het aantal ingeschrevenen, zien we dat er een toename is in het aantal mbo’ers op  
niveau 4 (verpleegkundige). Het aantal gediplomeerden op dit niveau zal dan ook de komende jaren verder 
toenemen, terwijl er een verdere afname wordt verwacht in het aantal gediplomeerden op mbo 3-niveau.

De meeste instroom op de arbeidsmarkt is in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Ook vanuit Gelderland is er  
een grote instroom vanuit de ROC’s in de regio en opleidingsinstituut Rijn IJssel.

Instroom vanuit onderwijs – mbo

I Ontwikkeling aantal mbo-gediplomeerden en mbo-ingeschrevenen

Gediplomeerde
verzorgende/
verzorgende IG
(mbo 3)

Gediplomeerde
verpleegkundige
(mbo 4)

Ingeschreven
verpleegkundige
(mbo 4)

Ingeschreven
verzorgende/
verzorgende IG
(mbo 3)

30.000

28.000

26.000

24.000

22.000

20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
2013 2014 2015 2016 2017

Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
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Instroom vanuit onderwijs – mbo

I Aantal mbo-gediplomeerden   
 2017 per provincie

2055

1851

1532

1352

1216

1143105

249

380

959

821

720

Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
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Het is goed nieuws dat er de laatste jaren een forse toename is in het aantal gediplomeerde verpleegkundigen 
op hbo-niveau: dit betekent jaarlijks een grotere instroom in het werkveld. Uit de stijging van het aantal  
ingeschrevenen in de afgelopen jaren, kan worden geconcludeerd dat er de komende jaren een verdere  
toename van het aantal gediplomeerde hbo-verpleegkundigen zal zijn. 
Het aandeel gediplomeerden dat voltijd onderwijs volgde, lag de afgelopen jaren stabiel rond 85%.  
Daarnaast studeerde 9% van de gediplomeerden duaal en 6% deeltijd; bij een deel hiervan zal het gaan 
om zij-instromers. 
Veruit de meeste instroom op de arbeidsmarkt studeert af in Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Instroom vanuit onderwijs – hbo

I Ontwikkeling aantal hbo-gediplomeerden 

I Ontwikkeling aantal hbo-ingeschrevenen

Opleiding tot 
verpleegkundige

Therapeuten*

Voeding en Diëtiek
Verloskunde
Medische hulpverlening

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

2013 2014 2015 2016**

Opleiding tot 
verpleegkundige

Therapeuten*

Voeding en Diëtiek
Verloskunde
Medische hulpverlening

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
2013 2014 2015 2016 2017

*Therapeuten: het gaat hier om een bundeling van opleidingen tot fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, etc.
**Aantal hbo-gediplomeerden in 2017 is nog niet bekend en daarom wordt de data tot en met 2016 getoond
Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
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Instroom vanuit onderwijs – hbo

I Aantal hbo-gediplomeerden   
 2017 per provincie

1070

1284 944

916
774

95

155

193

380

682

672

540

Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
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Een op de drie zorgprofessionals in de doelgroep 
(33%) is in het afgelopen jaar benaderd voor een 
baan door werkgevers of bureaus. De zorgmarkt blijft 
hierin achter op andere markten; in de gehele  
Nederlandse Beroepsbevolking wordt 44%  
benaderd. Er zijn hier praktische beperkingen binnen 
zorginstellingen, waaronder een ‘gentleman’s 
agreement’ om niet te werven bij soortgelijke  
werkgevers in de regio. Maar ook binnen die  
restricties zijn er nog veel mogelijkheden:  
30% (136.000 personen) wil benaderd worden, 
maar wordt dat niet.

Het belangrijkste kanaal waarmee een baanwisselaar 
binnen de zorg daadwerkelijk aan zijn of haar nieuwe  
baan is gekomen, is het eigen netwerk. Dit geeft 
het belang en de mogelijkheden aan van referral. 
Zorginstelling Laurens is sinds kort gestart met een 
referralbonus als onderdeel van de wervingsstrategie, 
zoals is te lezen in onderstaande case.

Naast een referralprogramma onder de eigen mede- 
werkers kan er ook gedacht worden aan een  
campagne en beloning voor anderen die met de 
organisatie in contact komen: bezoekers, patiënten 
en familie.

Bereiken van de doelgroep:  
benaderen en referral

I Benaderfrequentie

I Baanvindkanalen

Nooit

Zorgmarkt      Nederlandse beroepsbevolking

67%
56%

16%
18%

10%

7%
13%

13%

1x per jaar

1x per kwartaal

Meer dan
1x per kwartaal

Bekenden/netwerk 27%

19%

10%

7%

5%

Vacaturesites

Open sollicitatie

Bedrijvensites

Zoekmachine/
search engine

Bron: AGO (Intelligence Group, 2018)
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Sinds medio 2018 zet Laurens, een instelling voor ouderenzorg in regio Rotterdam, in op een gedifferen- 
tieerde aanpak rondom de arbeidsmarkt. Bij Laurens zijn ruim 5.000 zorgprofessionals in dienst. 
In oktober 2018 had Laurens organisatiebreed 196 vacatures openstaan en ontvingen ze ongeveer 1.400 
sollicitaties. Dit resulteerde in 135 nieuwe collega’s (niet alleen zorgfuncties). 

Sollicitanten vinden Laurens via diverse kanalen op een laagdrempelige manier, zoals te zien is in  
onderstaande figuur. Verreweg de meeste sollicitanten vinden Laurens via de ‘werken-bij-site’, op de  
voet gevolgd door gerichte online (social media) campagnes voor specifieke doelgroepen (al dan niet  
via een extern campagnebureau) en sollicitaties via Indeed. Daarnaast zet Laurens sinds zomer 2018 in 
op werving via ‘inloopdagen’ om (latent) werkzoekenden te enthousiasmeren.

Opvallend is dat ruim 14% van alle sollicitanten via netwerkwerving komt (waarvan 12,7% aangedragen 
via teamleiders en 1,6% door referral vanuit medewerkers). Pas in augustus is Laurens gestart met een 
campagne rondom netwerkwerving. Laurens biedt medewerkers 250 euro netto indien een nieuwe  
collega via hen de organisatie betreedt. De eerste resultaten zijn veelbelovend. De komende maanden 
wordt de gedifferentieerde aanpak verder ontwikkeld en worden de resultaten in kaart gebracht.

ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

Case: wervingsaanpak Laurens

Social media

Extern
campagnebureau

Werken-bij website

Netwerkwerving

Indeed

Open sollicitatie
4,1%

16,3%

15,1%

42,9%

14,3%

7,3%

I Sollicitatiekanalen bij Laurens
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De doelgroep is bereid om gemiddeld maximaal 34 minuten naar het werk te reizen; 65% van hen wil  
maximaal 30 minuten reizen naar het werk. Minder dan een op de vijf (19%) is bereid om voor een nieuwe 
baan te verhuizen, terwijl dit gemiddeld in Nederland ruim een kwart is. 

Dit maakt het van belang om juist in de nabije omgeving van de vestiging(en) van de zorginstelling te  
focussen op een goede naamsbekendheid en imago als werkgever. Er kan hierbij bijvoorbeeld gedacht  
worden aan inloopdagen bij zorginstellingen, maar ook aan online campagnes getarget op de lokale  
doelgroep. Een ander voorbeeld is een Meet & Speed die werd georganiseerd bij Nieuw Unicum, zoals  
is te lezen in de praktijkcase op de volgende pagina.
 
Wanneer de werving zich ook richt op doelgroepen buiten de eigen regio, is het van belang om er rekening 
mee te houden dat deze groep minder snel bereid zal zijn om te verhuizen. Daarom moet de doelgroep  
gestimuleerd worden om in beweging te komen, bijvoorbeeld door het bieden van een verhuiskosten- 
vergoeding of door te zoeken naar mogelijkheden in het bieden van woonruimte aan de medewerkers.  
Kennemerhart, een zorg- en dienstverlener aan ouderen in de regio Haarlem, doet dit met woonzorglocaties 
voor ouderen waar niet alle ruimtes optimaal worden benut.

Bereiken van de doelgroep:  
belang van regionaal werven

I Bereidheid om te reizen en verhuizen voor een (nieuwe) baan

Reisbereidheid in minuten

34

Zorg Nederlands
beroepsbevolking

38

Verhuisbereidheid 

Zorg Nederlands
beroepsbevolking

19% 27%

Bron: AGO (Intelligence Group, 2018)
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Case: meet & speed bij 
Nieuw Unicum

De Meet & Speed bij Nieuw Unicum is een voorbeeld van een manier om zichtbaar te zijn bij en contact 
te leggen met de regionale doelgroep. 

Nieuw Unicum is een zorginstelling die professionele ondersteuning, verblijf en behandeling biedt aan 
volwassenen met lichamelijke en soms ook cognitieve beperkingen. Er is veel behoefte aan instroom van 
verzorgenden IG en verpleegkundigen. Een van de kanalen die Compagnon hiervoor heeft ingezet, is 
het organiseren van de Meet & Speed voor werkenden in de doelgroep die interesse hadden in Nieuw 
Unicum als organisatie. Om kandidaten hiervoor te bereiken, zijn oud-medewerkers gebeld om te vragen 
of zij interesse hadden om weer eens bij Nieuw Unicum te komen kijken omdat er aardig wat dingen  
veranderd waren. Daarnaast was er een Facebook evenement aangemaakt en werd het evenement 
gecommuniceerd via LinkedIn.
 
Tijdens de Meet & Speed was er een presentatie over Nieuw Unicum en een rondleiding over het terrein 
waarbij de aanwezigen een kijkje in de keuken kregen. Tijdens de lunch was er een medewerker van 
Nieuw Unicum die aansloot om meer over het werk te vertellen en vragen van de groep te  
beantwoorden. Na de lunch werd er een quiz gehouden over Nieuw Unicum met een kleine prijs.  
Tijdens de afsluiting werd verteld dat de recruiter (die de hele dag aanwezig was) hen de volgende dag 
zou bellen hoe ze de dag ervaren hadden en of ze nog verbeterpunten hadden.
 
Op dit specifieke evenement kwamen slechts vijf kandidaten af. Echter: na het bellen van alle kandidaten 
wilden maar liefst drie van hen terugkomen voor een kennismakingsgesprek. Inmiddels zijn zij alle drie 
aangenomen.
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Wat is de motivatie van personen die in de zorg werkzaam waren, maar wisselden naar een baan in een  
ander vakgebied?

Opvallend is dat drie op de tien wisselaars naar een baan buiten het vakgebied, dit doet omdat het contract  
in de zorgfunctie niet verlengd wordt. Het aflopen van een tijdelijk contract is dus de belangrijkste  
veroorzaker van het verlies van arbeidspotentieel binnen de zorg. Steeds meer zorgorganisaties geven  
personeel in schaarse functiegroepen gelijk een vast contract en dit zal een positief effect hebben op het  
behoud van het personeel. In het type arbeidscontracten in de zorg is te zien dat er hier vaker gewerkt wordt 
met vaste contracten (85%) dan gemiddeld in Nederland (75%). 

Daarnaast is ontevredenheid bij ruim een kwart de belangrijkste reden om te wisselen naar een baan buiten 
de zorg. Vaak gaat het er hier niet zozeer om dat men de zorg niet leuk vindt, maar dat ze ontevreden zijn over 
bijvoorbeeld zaken in de organisatie die niet goed geregeld zijn en een hoge werkdruk. Ook dit zijn zaken 
waarin de organisaties ruimte voor verbetering hebben in de tevredenheid en daarmee het behoud van de 
werknemers.

Uitstroom: belang vast contract

I Reden voor baanwisseling van   
 zorg naar ander vakgebied

I Type arbeidscontract

Contract werd niet verlengd 30%

26%

14%

13%

9%

5%

Ontevreden in vorige baan

Verandering in privésituatie
(bijvoorbeeld verhuizing)

Toe aan nieuwe uitdaging

Ontslag/reorganisatie/
faillissement

Benaderd/
baan aangeboden gekregen

Zorg       Nederlands beroepsbevolking

Vast contract

Tijdelijk contract

Overig

85%

13%

75%

17%

6%
12%

Bron: AGO (Intelligence Group, 2018)



23

Motivaties van de doelgroep: 
belang doorleren 

ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

Binnen de zorgdoelgroep geeft 12% aan dat het hebben van opleidingsmogelijkheden een belangrijk aspect is 
in de keuze voor een werkgever. Wanneer gevraagd wordt naar belangrijke arbeidsvoorwaarden, noemt 25% 
binnen de zorgdoelgroep studie- en opleidingsbudget. Binnen de zorg is dit relatief belangrijk: in de  
Nederlandse beroepsbevolking als geheel wordt deze arbeidsvoorwaarde maar door 18% genoemd. 

Het belang van doorleren in de keuze voor een werkgever is sterk leeftijdsafhankelijk: hoe jonger de 
zorgprofessional is, hoe belangrijker de rol van doorleren is.

I Belang van doorleren in keuze werkgever

I Belang van doorleren in keuze werkgever per leeftijdscategorie

Opleidingsmogelijkheden

Zorg      Nederlandse beroepsbevolking

12%
10%

25%
18%

Studie- en
opleidingsbudget

Opleidingsmogelijkheden Tot 25 jaar

39%

22%

33%

21%

26%

9%

16%

7%
25 tot 35 jaar
35 tot 50 jaar
50 jaar en ouder

Studie- en
opleidingsbudget

Bron: AGO (Intelligence Group, 2018)
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Goed salaris is de nummer drie pullfactor voor de doelgroep (44%) in hun keuze voor een werkgever. Dit is
minder belangrijk dan binnen de gehele Nederlandse beroepsbevolking, waar het met 52% veruit op de eerste 
plaats staat. Werksfeer en het aanbieden van een vast contract zijn in de zorg juist extra belangrijk om de 
doelgroep in beweging te brengen. Natuurlijk moet het salarisniveau wel degelijk in orde zijn; het is een  
randvoorwaarde waaraan de werkgever dient te voldoen.

Het belang van salaris binnen de zorg varieert voor de verschillende doelgroepen. Voor de gespecialiseerd 
verpleegkundigen (hbo) is een goed salaris wel degelijk de belangrijkste pullfactor (50%), terwijl  
werksfeer op 1 staat bij de diëtisten en therapeuten (54%), en een vast contract het belangrijkst is voor  
verpleegkundigen, helpenden en verzorgenden (mbo 3-4). 

Motivaties van de doelgroep: 
belang salaris

ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

I Top-5 pullfactoren Zorg I Top-5 pullfactoren 
  Nederlandse beroepsbevolking

   Belang

1 I Werksfeer 47%
2 I Vast contract 47%
3 I Goed salaris 44%
4 I Dicht bij huis/acceptabele reistijd 40%
5 I Inhoud van het werk 35%

   Belang

1 I Goed salaris 52%
2 I Werksfeer 43%
3 I Vast contract 41%
4 I Inhoud van het werk 35%
5 I Dicht bij huis/acceptabele reistijd 32%

Bron: AGO (Intelligence Group, 2018)
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De belangrijkste redenen waarom de zorgdoelgroep zich terugtrekt uit een sollicitatieprocedure zijn een  
negatieve indruk van de reistijd, werksfeer en het salaris. Op positie vier staat ‘geen goede eerste indruk’ in  
het algemeen: hierbij is het van belang om rekening te houden met de verwachtingen van de kandidaat met  
betrekking tot de sollicitatieprocedure. Wanneer deze procedure sneller verloopt dan de kandidaat verwacht, 
zal dit een positieve indruk achterlaten. Helaas is in de praktijk vaak het tegenovergestelde het geval en duurt 
de procedure langer dan de vier weken waar de kandidaat op rekent. Dit zorgt voor een aanzienlijk lagere 
kans van slagen, zowel door een negatieve eerste indruk als door een verhoogde kans dat de kandidaat  
inmiddels al ergens anders aan de slag kan.

Motivaties van de doelgroep: 
afhaakfactoren

ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

I Belangrijkste afhaakfactoren   
  van sollicitanten

I Candidate expectations

   %

1 I Lange reistijd 48%
2 I Geen fijne werksfeer/bedrijfscultuur 42%
3 I Salaris (minder dan marktconform) 40% 
4 I Geen goede eerste indruk 31%
4 I Inhoudelijk niet interessant 30%
5 I Geen parttime mogelijkheden 27%

Bron: AGO en GTAM (Intelligence Group, 2018)

Verwachte doorlooptijd*
sollicitatieprocedure

*Doorlooptijd: vanaf het indienen van de
sollicitatie tot het moment van aannemen

4 weken

Verwachte aantal
sollicitatiegesprekken
2 gesprekken
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De VacatureVerbeteraar is een digitale tool die taaltechnologie en de databases van Jobdigger en  
Intelligence Group combineert. Door middel van een algoritme wordt geanalyseerd in welke mate vacature- 
teksten aansluiten bij de belangrijke arbeidsvoorwaarden en pullfactoren voor de doelgroep, én waar de  
verbeterpunten zitten om de match te vergroten. De score vanuit de VacatureVerbeteraar geeft aan in welke 
mate de teksten aansluiten bij de doelgroep.

De vacatures in Nederland haalden in het afgelopen kwartaal (Q3 2018) een score van 24 (van de 100). De  
gemiddelde score van de vacatures in de zorg lag lange tijd onder het landelijke gemiddelde, maar er is de 
afgelopen kwartalen een verbetering geweest in de mate waarin de vacatures aansluiten bij de zorgdoel- 
groepen. In het derde kwartaal van 2018 lag de score van de zorgvacatures gelijk aan het gemiddelde van alle 
vacatures in Nederland. Echter, dit betekent dat de vacatureteksten onvoldoende aansluitend zijn op de be-
weegmotieven van de doelgroep. De richtlijn die Intelligence Group aanhoudt, is een minimale score van 45. 

De zorg kan dus nog veel terrein winnen door in de vacatureteksten sterker in te spelen op de specifieke  
voorkeuren van de te werven doelgroep. Door informatie te verstrekken over de pullfactoren en arbeids- 
voorwaarden die voor de doelgroep van belang zijn bij de keuze voor een nieuwe werkgever, zal de lezer  
van de vacature sneller in beweging gebracht worden om te solliciteren.

Kwaliteit van vacatures in de zorg

ARBEIDSMARKT ZORG IN CIJFERS

I Ontwikkeling score VacatureVerbeteraar

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

2017 2018

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

20

22 22 22

22
23 23

20 20

22 22 22

24 24

Score:
0-44 slecht
45-60 goed
61-100 uitstekend

Zorgvacatures

Alle vacatures
in NL

Bron: VacatureVerbeteraar (2018)

https://intelligence-group.nl/nl/oplossingen/recruitment/vacatureverbeteraar
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VISIE

Het woord recruitment staat nul keer in het actieplan ‘Werken in de zorg’ opgesteld door de Rijksoverheid in 
maart 2018 om de problemen in de zorg op te lossen.

Niet alleen recruitment staat nul keer in het 68 pagina’s dikke document, ook werkgeversimago, employer 
branding, RPO en arbeidsmarktcommunicatie worden niet genoemd. Dit terwijl het rapport stelt: “Ons doel 
is nu en in de toekomst goede zorg en welzijn te kunnen blijven bieden. Hiervoor is het essentieel dat we  
voldoende medewerkers hebben, die goed zijn toegerust voor en tevreden zijn met het belangrijke werk dat  
zij doen. Onze ambitie is daarom een tekort van nul of daar dichtbij.” 

Nu gaat het hebben van voldoende (goede) medewerkers over behoud en doorontwikkelen, maar natuurlijk 
ook over het aantrekken en werven van nieuwe medewerkers. Een discipline waar het ernstig aan schort  
binnen de zorg. Dit is overigens vergelijkbaar met een groot aantal andere sectoren. Wat schetst nu de  
verbazing… één keer komt het woord ‘aantrekken’ relevant terug in het stuk (dus niet in de zin van het  
‘aantrekken van steunkousen’) en drie keer het woord ‘werving’. In totaal vier keer in de cases van succes- 
verhalen om tekorten tegen te gaan. 

Dan ga ik nu even in mijn arm knijpen... Er is een groot probleem in de zorg. Er wordt een onderzoeksrapport 
geschreven dat als een van de grootste uitdagingen ‘instroom’ van mensen heeft. In de analyse en advies van 
dat rapport ontbreekt elke vorm van arbeidsmarktbewerking, recruitment of arbeidsmarktcommunicatie. En 
wordt er teruggegrepen op klassieke oplossingsrichtingen. Terwijl in datzelfde rapport succesverhalen worden 
aangehaald die juist wel over werving gaan.
 
Het antwoord is heel simpel: er is meer dan voldoende arbeidspotentieel beschikbaar op korte en lange  
termijn. De zorg is de meest populaire sector in Nederland waarin de meeste mensen werken. Er zijn  
voldoende mensen die de overstap willen maken, er is voldoende reservecapaciteit bij mensen die er al 
werken en er zijn voldoende zij-instromers. De belangrijkste vraag is: wat moeten werkgevers doen om deze 
groep te activeren? Dat is een lange lijst met maatregelen, waarvan ik er een handvol onder elkaar zet die 
morgen al een verschil maken:

1  I Elk bestuurs- en managementoverleg binnen zorgorganisaties begint met de vraag: 
 “Zijn onze mensen tevreden en wat kunnen we doen om dat zo te houden of te verbeteren?”. 
2  I Het samenwerken met recruitmentspecialisten en het (vast of flex) aantrekken van één of meerdere 
 opgeleide recruiters en arbeidsmarktcommunicatiespecialisten om de werving te professionaliseren.
3  I Iedereen die solliciteert heeft in één uur een reactie, in één dag een afspraak en is in één week 
 aangenomen.
4  I Met elke zittende werknemer is het gesprek aangegaan of - en onder welke voorwaarden - zij meer 
 zouden willen werken.
5  I Stel de vraag: Hoe kunnen we de processen in de zorginstellingen beter inrichten, zodat dit beter 
 past bij onze werknemers (denk bijvoorbeeld aan flexibele werktijden, een huisvrouwenteam en
 jobcarving).

Geert-Jan Waasdorp, CEO Intelligence Group

Visie

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarplannen/2018/03/14/actieprogramma-werken-in-de-zorg
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ACHTERGROND

Arbeidsmarkt- en recruitmentontwikkelingen zorg is opgesteld door Compagnon en Intelligence Group.

Eva van den Bemd, arbeidsmarktanalist Intelligence Group (088 - 7302800)
Sandra Charan, recruitmentprofessional Compagnon (06 - 40107924)
Frank Roders, directeur Compagnon (079 - 3631680)
Geert-Jan Waasdorp, CEO Intelligence Group (06 - 48337283)

Over Compagnon
Compagnon biedt maatwerkoplossingen voor in-, door- en uitstroom van medewerkers en helpt zo mensen 
en organisaties succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. De ambitie is hiermee een echte compagnon te zijn voor 
organisaties in de zorg.

Over Intelligence Group
Intelligence Group is een internationaal Data & Techbedrijf op het gebied van arbeidsmarkt- en recruitment- 
data. De verrijkende data over de arbeidsmarkt helpt organisaties al 15 jaar om kandidaten slimmer te  
verleiden en te werven in heel Europa. Deze data wordt in een grote diversiteit beschikbaar gesteld aan  
opdrachtgevers, via onder andere Talent Analytics rapporten en het DoelgroepenDashboard.

Compagnon en Intelligence Group
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ACHTERGROND

Het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO, 2018) wordt elk kwartaal door Intelligence Group uitgevoerd 
onder gemiddeld 4.000 respondenten. Op basis van dit onderzoek kunnen uitspraken gedaan worden over de 
Nederlandse Beroepsbevolking en elke doelgroep daarbinnen. Met deze databron brengt Intelligence Group 
de ‘aanbodzijde’ van de markt in kaart. 

Met de Global Talent Acquisition Monitor (GTAM, 2018) heeft Intelligence Group in juli 2018 onder 60.000 
unieke respondenten data verzameld over de beroepsbevolking in 28 Europese landen. Dankzij deze gege-
vens kan ook over de aanbodkant van de internationale arbeidsmarkt worden gerapporteerd.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, 2018): informatie over de geregistreerde studenten en gediplomeerde 
van alle openbare opleidingsinstituten.

Jobfeed (2018) en Jobdigger (2018). Jobfeed en Jobdigger verzamelen informatie over alle online geplaatste 
vacatures. Op deze manier kan de ‘vraagzijde’ van de markt in kaart gebracht worden, en worden gerelateerd 
aan dezelfde doelgroep aan de ‘aanbodzijde’.

VacatureVerbeteraar (2017). Deze digitale tool die taaltechnologie en de databases van Jobdigger en Intel-
ligence Group combineert, meet door middel van een algoritme in welke mate vacatureteksten aansluiten bij 
de belangrijke arbeidsvoorwaarden en pullfactoren voor de betreffende doelgroep, en waar de verbeterpunten 
zitten om de match te vergroten.

Databronnen
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