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1.

Regio
Kennemerland,
Amstelland &
Meerlanden
Haarlem
Hoofddorp

Blijvend groot personeelstekort

Kenmerken

KAM-regio

NL

Gemiddelde leeftijd medewerkers

43,4 jaar

42,1 jaar

Medewerkers met niet-westerse migratieachtergrond

10%

10%

Netto verloop medewerkers

9,3%

9,2%

➔ Het aantal vacatures in 2020 is 601. De
helft van het aantal vacatures is in de VVT.
➔ 51% staat langer dan 3 maanden open. In
de gehandicaptenzorg is dit 69% (in 2020
40%) en in de VVT is dit 61% (in 2020
73%).

Deeltijdfactor Zorg en Welzijn

0,70

0,68

Bron: Vacaturepeiling voorjaar 2021

Ziekteverzuim 2018 -2020 (driejaarsgemiddelde)

5,9

-

2.

Bron: prognosecijfers CBS (2021) en AZW (2021) gegevens betreffen 2020

De leeftijdsverdeling 2020

27%

31%

14.200

16.050

Werkgelegenheid

➔ De werkgelegenheid in zorg en welzijn is
het afgelopen jaar licht gestegen.
➔ De vijfjaars ontwikkeling blijft achter op
de rest van Nederland.
Bron: Arbeidsmarkt in Beeld (2021) gegevens
betreffen Q4 2019- Q4 2020

42%

22.075

➔ Jonger dan 35 jaar
➔ 35-55
➔ 55 jaar of ouder
Bron: AZW (2021) gegevens betreffen 2020
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De instroom van
medewerkers neemt licht af
➔ 44% van de instroom komt uit de
sector zorg en welzijn, 56% van
buiten de sector.

Herkomst instroom nieuwe
werkgever 2019 - 2020 Q3

15%
➔ In 2010 was dit
aandeel 18%
➔ 49% van de 55
plussers is nu 60+.
Dit betekent dat
de helft van de 55
plussers binnen
5 jaar uitstroomt

Speciﬁcatie van de ‘externe’ instroom

1.550

13%

2320
28%
2.970

1240

1.420

22%
2.370

3210

22%
2.340

➔ Herintreders ➔ Zij-instromers ➔ Overig
➔ Nieuwe werkgever, nieuwe branche ➔ Nieuwe werkgever,
dezelfde branche

1870

2970
1550

1240

1690

1420

2014-2015
3e kwartaal

2018-2019
3e kwartaal

2019-2020
3e kwartaal

➔ Herintreder (.1jr. uit sector)
➔ Zij-instromer (van buitensector)
➔ Instroom overig (bv. school of uitkering)

Bron: AZW (2020) gegevens betreffen 2020
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Kennemerland, Amstelland, Meerlanden - FACTS & FIGURES 2021

Hoe staan we er regionaal voor?

3.

Uitstroom neemt licht af

➔ 81% van de in onze regio vertrekkende
cliëntgebonden medewerkers blijft in de
sector werken. Landelijk is dit 78%.
➔ Als vertrekreden wordt door verplegend,
verzorgend en agogisch personeel het meest
genoemd: ‘manier van werken en aansturing
door leidinggevende’ en ‘uitdaging in
werkzaamheden’. Landelijk worden
‘loopbaanmogelijkheden’ en ‘uitdaging in
de werkzaamheden’ het meest genoemd.
➔ Beter communiceren/ luisteren door direct
leidinggevende is het belangrijkste advies
van de medewerkers aan organisaties om
personeel te behouden.
Bron: Landelijk uitstroomonderzoek, data van april 2020 tot
en met augustus 2021. Regio samen Voor Betere Zorg en Sigra.

5.

4.

➔ Het aantal 1e jaars mbo
studenten in 2020 is gelijk aan
2017.
➔E
 r is een flinke afname van het
aantal 1e jaars verzorgenden
en verpleegkundigen. Het
aantal 1e jaars helpenden is
toegenomen.
➔ Er is een flinke toename
van het aantal 1e jaars hbo
studenten, met name in de
studies verpleegkunde en
social work.
➔ Onderzoek naar verminderde
instroom op mbo niveau is
gewenst.

Totaal 1e jaars in opleiding MBO en HBO

KAM

10%

Ziekenhuizen en UMC’s
12.700 banen

24%

4%

Geestelijke Gezondheidszorg
3.500 banen

3%

Huisartsenzorg en GZC
1.400 banen

4%
2%

Overige zorg en welzijn

8%

Neder
lan
d
22%

5.500 banen

Verpleging en verzorging

11%

13.900 banen

14%

Thuiszorg

7%

2.500 banen

Gehandicaptenzorg

10%

6.000 banen

Jeugdzorg

9%

5%

1.400 banen

6%

3%

Sociaal werk

3%

22%

2.300 banen

Kinderopvang

Aantal ZZP-ers wisselt per branche

10%

5.200

➔ Het aandeel ZZP-ers in Nederland is 11,9%
➔ Er is een groot verschil tussen de branches:
het aandeel ZZP-ers in de gehandicaptenzorg
is 2,5%, in de ziekenhuizen 5%, in de VVT
6%, in de GGZ 15% en bij de huisartsen en
gezondheidscentra 37%.

25%

Zorg en Welzijn
beslaat

15%

van totale werkgelegenheid
in de KAM-regio

Bron: AZW (2021) gegevens betreffen 2020

Vraag en aanbod van arbeid komt niet meer overeen
Er is sprake van een lichte afname van de instroom. Ondanks
alle inspanningen om meer personeel te vinden wordt duidelijker
dat het arbeidsaanbod niet tegemoet komt aan de enorme
(toename van de) zorgvraag. Naast goed opleiden en goed
werkgeverschap, moeten we ons daarom richten op anders
werken door middel van technologie & arbeidsinnovatie en op
het anders organiseren van de zorg. Alleen zo kunnen we de
zorgvraag aan.

Werkgelegenheid: 54.500 banen in zorg en welzijn

Er wordt steeds meer
opgeleid

3484

2547
161

924

▼

190

893

▼

2017

2020

➔ Totaal niveau 1-2
➔ Totaal niveau 3-4
➔ Totaal hbo

Werkgelegenheid
neemt licht toe.

+ 900 banen
in 2020 t.o.v. 2019

Landelijk
is dit

17%

Het arbeidsmarktonderzoek wordt
uitgevoerd in samenwerking met Sigra.
Meer cijfers en een uitgebreidere
bronvermelding vind je op
www.sigra.nl/arbeidsmarktinformatie

Bron: DUO (2021) gegevens betreffen 2020
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Actuele vraagstukken

2.

Het innovatienetwerk komt maandelijks bij
elkaar om praktijkvoorbeelden te delen en
zoveel mogelijk samen op te trekken. De coalitie
digivaardig stimuleert digivaardigheid in de zorg.
De coalitie sociaal en digitaal leren is net op
gestart.

Door organisaties te inspireren
op het thema baancreatie en
hen op maat te begeleiden,
werken we tegelijkertijd aan
inclusie, het capaciteitsprobleem
en het verhogen van werkplezier.

3.

We blijven werken
aan instroom
van nieuwe
medewerkers.
Hoe zorgen we
ervoor dat, in
deze tijden van
krapte, nieuwe
medewerkers
goed opgeleid
worden?
In de coalitie
Voldoende en goede
studentenbegeleiding
werken we in
verschillende pilots aan
nieuwe vormen van
studentbegeleiding.

Welke zorginnovaties dragen bij
aan arbeidsbesparing en kwaliteit
van zorg? Welke sociale innovaties
zijn nodig en hoe kan technologie
zorgprofessionals, cliënten en
burgers ondersteunen?

4.

Hoe kunnen we medewerkers behouden
voor de zorg? Het uitstroomonderzoek geeft
belangrijke input voor goed werkgeverschap.

Door middel van een regionaal kompas, masterclasses en
coalities werken we aan organisatieklimaat, regionale mobiliteit,
werkplezier en leiderschap.

Heb je een vraag of wil je meer weten? Mail ons of bezoek de website via:
vbz@vbzkam.nl
www.samenvoorbeterezorg.nl

design: mstudioos.nl

1.

Hoe kunnen
we onbenut
arbeidspotentieel een
plek geven in de zorg?
Met Anders werken
vergroten we het
aanbod en verhogen
we het werkplezier.

