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Sectorupdate Zorg & Welzijn 
Deze update informeert twee keer per jaar over arbeidsmarktontwikkelingen in Zorg & Welzijn.  

 

De sector 

De sector Zorg en Welzijn omvat diverse branches zoals de verpleeg-, verzorgingshuizen, 

thuiszorg (VVT) en ziekenhuizen, maar ook welzijn, jeugdzorg en kinderopvang. De sector 

heeft grote maatschappelijke impact. De sector heeft met 14% een groot aandeel in de 

werkgelegenheid in Rijnmond1. De sector kampt met grote personeelstekorten. Voldoende 

competente professionals zijn cruciaal om te kunnen werken aan gezondheid en welzijn nu, 

straks en later.  

 

RAAT+DAAD en LWA Zorg 

Zorg, onderwijs – verenigd in deRotterdamseZorg - en gemeente werken samen in het 

Regionale Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT+DAAD voor de regio Rijnmond). Aanvullend 

geven ze met het Leerwerkakkoord Zorg een extra impuls aan de ambities en verbindt de 

sector zich aan het netwerk van Leerwerkakkoorden. De publicatie Facts & Figures2 laat de 

voortgang zien. Op basis van prognoses wordt de RAAT+DAAD volgend jaar vernieuwd. 

 

Highligts uit de editie 2020 #2   (juni 2020 tot december 2020) 

1 Toeleiden | Aan het werk 

• De instroom van werknemers in de sector was in het eerste kwartaal van 2020 lager 

dan een jaar eerder. Tegelijkertijd was de uitstroom hoger.  

• Ook blijven er lastig vervulbare vacatures, zeker voor verpleegkundigen. 

 

2 Opleiden | Van school naar werk 

• Zowel voor Hbo als Mbo is het aantal eerstejaars gestegen t.o.v. vorig jaar. Deze 

toename en de werkdruk vragen om aandacht voor stageproblematiek. 

• Rotterdam heeft scholingsvouchers voor omscholing van werkzoekenden en 

studenten. 

3 Behouden en innoveren | Van werk naar werk 

• De Commissie Werken in de Zorg roept de sector op tot het ontwikkelen van een 

integrale visie op modern werkgeverschap en het versterken van de HR-functie.  

• Het verzuim is gestegen tot 6,1% en ook de ervaren werkdruk loopt verder op. 

 

4 Context en beleid 

• Het kabinet investeert extra om het werken in de zorgsector aantrekkelijker te 

maken, o.a. via het tijdelijke actieprogramma Werken in de Zorg. 

• Resultaten op decentralisaties WMO, Jeugd, Participatie blijven nog achter bij 

verwachtingen. Ministeries zijn aan zet: realistische doelen en regels afstemmen. 

 

Meer weten? 
Lees verder in de uitgebreide versie van de Sectorupdate voor meer informatie over de 
arbeidsmarkt van Zorg & Welzijn in Rijnmond.     

 
1  UWV (04 juni 2020) Coronacrisis: impact op de werkgelegenheid in Rijnmond 
2  deRotterdamseZorg (29 september 2020) Facts & Figures Zorg & Welzijn Rijnmond 
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Sectorupdate Zorg & Welzijn (uitgebreide versie) 
Deze update informeert twee keer per jaar over arbeidsmarktontwikkelingen in Zorg & Welzijn. 

 

RAAT+DAAD en LWA Zorg 

De publicatie Facts & Figures3 laat de voortgang in 2019 zien op RAAT+DAAD en LWA Zorg. 

Er is echter nog ‘meer’, ‘beter’ en bovenal ‘anders’ nodig om te kunnen voldoen aan de 

zorgvraag van de toekomst. Over de breedte is een stijging van 7% gerealiseerd op instroom 

(ambitie +10%). Het opleidingsrendement van Mbo voor zorg en welzijn (breed) voor BOL en 

BBL is nagenoeg hetzelfde gebleven. Voor de Hbo-opleidingen zijn er geen regionale cijfers 

van het opleidingsrendement (landelijk is er een daling). De doelstelling van 10% meer behoud 

is niet behaald. De stijging in de uitstroom lijkt wel af te vlakken. Maar begin 2020 lijkt toch een 

versterkte uitstroom op te treden, mogelijk als effect van de coronacrisis. Met de zorgvraag 

van de toekomst als uitgangspunt, wordt volgend jaar de RAAT+DAAD vernieuwd. 

1 Toeleiden | Aan het werk 
Landelijke cijfers: aantal werknemers groeit minder hard 

Het prognosemodel Zorg & Welzijn (AZW4) is online beschikbaar. Dat is ontwikkeld in opdracht 

van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de partners in het 

onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) en RegioPlus biedt dashboards. 

 

De instroom van werknemers in de sector zorg en welzijn (CBS5) was in het eerste kwartaal 

van 2020 lager dan een jaar eerder. De terugloop van het aantal instromers in de sector was 

niet algemeen. Bij de huisartsen en gezondheidscentra, en de VVT lag de instroom hoger. 

Uitschieters de andere kant op waren er in de branches sociaal werk en jeugdzorg. 

Tegelijkertijd was de uitstroom hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Per saldo groeide 

het aantal werknemers landelijk nog van ruim 1,2 miljoen naar ruim 1,3 miljoen. Maar dat was 

minder sterk dan in de laatste jaren. 

 

Landelijk is het aantal vacatures behoorlijk teruggelopen sinds corona, maar nog steeds is 

10,4% onvervulbaar (ABN Amro6). In de zorg is dat 1 op de 5 en zijn er zelfs meer vacatures 

dan voor de lockdown. Een hoog percentage vacatures is onvervulbaar, met name: 

verpleegkundigen, cardiologisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en IC-

verpleegkundigen. In Rotterdam is maar liefst 56% van de zorgvacatures onvervulbaar. De 

hoge woonkosten in grote steden spelen daarbij een rol. Sinds de coronacrisis voelen meer 

mensen – 18% van de werkenden - zich aangetrokken tot een baan in de zorg.  

Vacaturesite Indeed7 bevestigt het beeld van de stijging van het aantal vacatures. 

 

Het huisartsentekort blijft oplopen, blijkt uit cijfers van Nivel8. Acties om huisartsen te werven 

met bijvoorbeeld een startersbonus of woninggarantie, leveren onvoldoende op. Ook moet de 

spreiding van de nieuwe generatie beter. Jonge huisartsen blijven nu vooral in en rondom de 

 
3  deRotterdamseZorg (29 september 2020) Facts & Figures Zorg & Welzijn Rijnmond 
4  AZW (10 november 2020) https://www.prognosemodelzw.nl/ 
5  CBS (27 augustus 2020) onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 
6  ABN Amro (31 juli 2020) Eén op de vijf vacatures in Healthcare onvervulbaar 
7  Indeed (9 oktober 2020) ‘Aantal online vacatures voor verpleegkundigen neemt toe’ 
8  Nivel (17 september 2020) Huisartsentekort blijft oplopen 
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grote steden werken. Vooralsnog wordt dit opgevangen. Er is nog geen indicatie dat er zorg 

wordt gemist. Eerdere prognoses voor 2028 laten voor de meeste regio’s ook tekorten zien9. 

 

Een aantal zorgorganisaties neemt mantelzorgers in loondienst10 op basis van financiering uit 

het persoonsgebonden budget. Het ministerie van VWS en belangenvereniging MantelzorgNL 

hebben hun bedenkingen. Zorgverzekeraars Nederland waarschuwt dat van mantelzorg ‘geen 

verdienmodel moet worden gemaakt’. Bovendien is voor lange termijn naast de 

personeelstekorten ook een sterke stijging van de vraag naar mantelzorg verwacht 11. 

 

Kinderopvangorganisaties verwachten personeelstekorten (Kinderopvang werkt!12) door de 

veranderde samenleving en verhoogd ziekteverzuim. Er waren al tekorten voor de 

coronacrisis. Voor 2021 verwacht ongeveer 55% van de organisaties dat het aantal 

werknemers ongewijzigd zal blijven. De recessie lijkt te resulteren in meer evenwicht tussen 

vraag en aanbod van pedagogisch medewerkers. 

 

De arbeidsmarkt in Rijnmond 

Logischerwijs zijn ook in Rijnmond Verzorgende (sterk toegenomen) en Verpleegkundige de 

meest gevraagde beroepen. Ook is er een aanzienlijke vraag naar Vrijwilligers, al is die 

afgenomen (invloed Corona?). 

 

 

Voor alle opleidingsniveaus – zowel laag (1-2); midden (3-4) als hoog 95-6) - zien we een 

opgaande trend in de aantallen vacatures in Rijnmond. De stijging is met 13% het hoogst voor 

het niveau 1-2. De terugval in vraag ten tijde van de eerste lockdown wordt weer 

rechtgetrokken. 

 
9  Nivel (21 december 2018) Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg 
10  Skipr (08 juli 2020) Zorginstellingen nemen mantelzorgers in loondienst 
11  SCP (november 2019) Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040 
12  Kinderopvang werkt! (23 juni 2020) Nog steeds personeelstekort in kinderopvang 
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De onderstaande grafieken geven de vaardigheden die het meest gevraagd worden in 

vacatures in Rijnmond. Deze zijn geclusterd naar categorieën en geven beeld over welke skills 

ontwikkeld moeten worden om in te spelen op de vraag op de arbeidsmarkt. 

Meest gevraagde vaardigheden in vacatures in Zorg & Welzijn in Rijnmond 

Professioneel 

 

Sociaal 

 

ICT 

 

 

2 Opleiden | Van school naar werk 
Regulier onderwijs 

Het aantal beginnende studenten in het studiejaar 2020-2021 is voor de hbo-opleiding 

Verpleegkunde gestegen met 17%. Alleen bij de Pabo’s was de toename van eerstejaars 

groter. Er zijn duizend mensen meer dan vorig jaar gestart. Afgelopen jaar was het aantal 



 

 

Sectorupdate:  Zorg & Welzijn 

Versie:  2020 #2 

Blad:  5/9 

 

bachelors 5.900 – dit jaar 6.880 (VH13). Nog steeds is slechts één op de zeven nieuwe 

studenten een man, maar langzaam komt de man-vrouwverhouding iets meer in balans.  

In de Rotterdamse regio (AD14) kiezen meer studenten dan verleden jaar voor een 

zorgopleiding. De Hogeschool verwelkomt in september 580 voltijdstudenten (+6%). De 

deeltijdopleiding van de HR heeft met 102 beginnende studenten zelfs een stijging van 23%. 

Vanwege de numerus fixus heeft Erasmus MC een maximaal aantal nieuwe studenten. 

 

Het Albeda Zorgcollege ziet ook aanmerkelijk meer animo voor de mbo-opleidingen tot 

verpleegkundige of verzorgende. Ook hier is er een stijging van bijna 10% voor de ‘gewone’ 

studie. Voor de leerweg waarbij de studenten één dag naar school gaan en vier dagen werken 

was er voor de zomervakantie minder animo. Mogelijk vinden aspirant-studenten de opleiding 

aantrekkelijker door de aandacht voor het beroep in de coronacrisis. 

 

AZW15 is op 1 september 2020 een onderzoek gestart naar de stageproblematiek in de sector 

en de effecten van de coronacrisis op stages. Er worden verschillende scenario’s opgesteld 

die bestuurders handelsperspectieven bieden om stages op een andere manier te 

organiseren. De onderzoeksresultaten worden eind maart 2021 gepubliceerd. 

 

Leven Lang Ontwikkelen 

Werkgevers die de NOW 2.0 en NOW 3.0-regeling aanvragen zijn verplicht om hun 

werknemers te stimuleren om aan scholing te doen. Om werkgevers hierbij te helpen, heeft 

het kabinet de regeling NL leert16 door geïntroduceerd. Vanuit deze regeling is in 2020 € 50 en 

voor 2021 € 67 miljoen beschikbaar gesteld voor ontwikkeladvies en (online) scholing. 

Werkenden en werkzoekenden kunnen sinds begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject 

volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur en vanaf dit najaar ook scholingstrajecten 

volgen. 

 

Tijdens de coronacrisis dreigde er een tekort aan verpleegkundigen op de ic’s. 1 op de 5 

verpleegkundigen die wil specialiseren, denkt aan de ic (vakblad Nursing17). Andere populaire 

specialisaties zijn verpleegkundig specialist, SEH, ambulance en wondverpleegkundige. Bijna 

driekwart van de verpleegkundigen denkt na over een specialisatie. 

 

De gemeente Rotterdam heeft het Rotterdams Scholingsfonds18 opgezet. Rotterdamse 

werkzoekenden kunnen maximaal € 2.500 krijgen voor om-, her- of bijscholing. De voucher 

vergoedt scholing tot en met mbo 4-niveau richting sectoren waar banen zijn zoals de zorg, 

bouw, ICT, logistiek of techniek. Rotterdammers kunnen bij de gemeente Rotterdam (en/of 

partners Leerwerkloket en Leerwerkakkoorden) terecht voor voorlichting en advies over hun 

scholingsmogelijkheden en de -vouchers. 

Rotterdam stort vanaf 2021 nog € 14 miljoen in het fonds en hoopt daarmee nog eens 

tienduizend Rotterdammers aan scholing en werk te helpen.  

 

 
13  Vereniging Hogescholen (08 oktober 2020) Pabo en verpleegkunde favoriet bij nieuwe hbo-studenten 
14  AD (19 augustus 2020) Coronacrisis of niet: eerstejaarsstudenten kiezen gretig voor opleidingen in de zorg 
15  AZW (10 september 2020) start onderzoek naar stageproblematiek zorg en welzijn 
16  https://www.hoewerktnederland.nl/ (augustus 2020) NL leert door 
17  Nursing (02 juli 2020) 1 op de 5 verpleegkundigen die wil specialiseren, denkt aan de ic 
18  www.rotterdam.nl/werken-leren/scholingsfonds/ (30 september 2020) Scholingsvouchers 

https://www.hoewerktnederland.nl/
http://www.rotterdam.nl/werken-leren/scholingsfonds/
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De subsidie Praktijkleren19 stimuleert met een tegemoetkoming voor de begeleiding 

werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie bedraagt 

maximaal € 2.700 per schooljaar per leerling. Aanvragen dient per schooljaar te gebeuren bij 

de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

 

Daarnaast loopt tot en met eind 2021 SectorplanPlus20 om een extra impuls te geven aan 

scholing voor nieuwe instromers, met ontslag bedreigde werknemers en opscholing binnen de 

organisatie. Het Ministerie van VWS stelt een vergoeding beschikbaar voor de scholings- en 

inwerkkosten van (zorg)professionals die helpen in de coronacrisis. 

 

3 Behouden en Innoveren | Van werk naar werk 
Arbeidsvoorwaarden en waardering 

De uitstroom in het sociaal domein is hoog: in vijf jaar tijd vertrekt bijna de helft van de 

medewerkers (AEF in opdracht van AZW21). Salaris zet aan tot oriënteren op ander werk, 

maar is zelden de reden voor daadwerkelijk vertrek. Belangrijke vertrekredenen zijn een 

gebrek aan persoonlijke ondersteuning door de direct leidinggevenden, de inhoud en uitdaging 

van het werk, beperkte ontwikkelmogelijkheden en de verdeling van de werkdruk. 

 

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS)22 doet aanbevelingen om te zorgen dat 

zorgverleners hun werk goed kunnen (blijven) doen en niet uitstromen. Het centrale thema is 

waardering. Dat gaat over het bieden van passende arbeidsvoorwaarden, betekenisvolle 

zeggenschap over de inhoud van het werk en de organisatie van zorg en het faciliteren van 

vruchtbare samenwerking. 

 

De Commissie Werken in de Zorg (WiZ)23 geeft met ‘Behoud en betrokkenheid van 

zorgprofessionals’ advies om te (blijven) werken aan goede betrokkenheid van de werkvloer 

via de juiste aandacht voor persoonlijke behoeften en ervaringen. Naast deze quick wins moet 

ingezet worden op het ontwikkelen van een integrale visie op modern werkgeverschap en het 

versterken van de HR-functie. De commissie stelt verder dat het potentieel van het initiatief 

‘Extra Handen voor de Zorg’ onvoldoende benut is. Er meldden zich 22.817 mensen, daarvan 

werden er bijna 8.000 voorgesteld aan zorginstellingen. Uiteindelijk werd niet meer dan een 

kwart hiervan oftewel zo’n 2.000 mensen op de een of andere manierdaadwerkelijk ingezet.  

 

Met een bonus van € 1.000 netto tonen de Tweede Kamer en het kabinet24 hun waardering 

voor het harde werk tijdens de coronacrisis door verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, 

schoonmakers en het andere ondersteunend personeel. Op Prinsjesdag werd bovendien voor 

volgend jaar nog een extra bonus van € 500 toegezegd. Voorstellen voor een structurele 

loonsverhoging25 hebben tot op heden geen vervolg gekregen. Nu’91 had de politiek hier op 

met de petitie ‘De zorg verdient meer dan alleen applaus’ toe opgeroepen.  

 

 
19  www.zorg-praktijkleren.nl/ (06 juli 2020) Subsidieregeling Praktijkleren 
20  SectorPlanPLus (13 augustsus) Handleiding, stroomschema en Q&A voor de aanvragen Covid-19 subsidie 
21  Andersson Elffers Felix iov AZW (19 november 2020) Behoud van medewerkers in het sociaal domein 
22  Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (10 november 2020) Applaus is niet genoeg 
23  Commissie Werken in de Zorg (10 november 2020) Behoud en betrokkenheid van zorgprofessionals 
24  Rijksoverheid.nl (25 juni 2020) Bonus voor unieke inzet zorgpersoneel tijdens coronacrisis 
25  Skipr (19 augustus 2020) Kabinet belooft ziekenhuispersoneel veel behalve hoger loon 

http://www.zorg-praktijkleren.nl/
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Verzuim en werkdruk 

Het ziekteverzuim in de zorgsector is landelijk in het tweede kwartaal van dit jaar opgelopen 

tot 6,1% (tegen 5,7% een jaar eerder). In het eerste kwartaal van dit jaar lag het percentage 

echter nog hoger: 6,6%. Volgens CBS26 is het verzuim in de zorg daarmee hoger dan in alle 

andere sectoren in Nederland. Er is voor alle sectoren sprake van een langjarige opgaande 

trend. Ook Vernet27 28 29meldt een verhoogd verzuim, in oktober landelijk zelfs 7,22% (NB: 

exclusief thuisquarantaines of afwachting van een covid19-testuitslag). Er is een flinke stijging 

in duurklasse 15 t/m 91 dagen. 

Het ziekteverzuim in de verpleging, verzorging en thuiszorg is als gevolg van de opgelaaide 

corona-epidemie landelijk gestegen tot gemiddeld van 10%. Dat stelt ActiZ30 in een brief aan 

de Tweede Kamer waarin ze ook aandacht vraagt voor de toenemende vergrijzing, het 

afnemende aantal mantelzorgers en het beperkt aantal mensen dat in de zorg kan werken.  

 

Bij werknemers in de ziekenhuiszorg, jeugdzorg en kinderopvang ervaart meer dan de helft 

een te hoge werkdruk. In overig zorg- en sociaal werk was dat aandeel iets minder dan 40% 

(CBS31). Die ervaren werkdruk is bovengemiddeld vergeleken met andere bedrijfstakken. Toch 

was de meerderheid (78%) van de werknemers in de zorg eind 2019 tevreden tot zeer 

tevreden met het werk. Ook had een ruime meerderheid geen probleem om werk te 

combineren met kinderen of mantelzorg.  

 

Zorgprofessionals hebben over het algemeen in het afgelopen jaar een lichte vermindering in 

de regeldruk ervaren (KPMG32). De mate van afname varieert sterk tussen de sectoren. Zo 

ervaren respondenten in de paramedische zorg gemiddeld de grootste afname in regeldruk, 

en de wijkverpleging als enige sector helemaal geen verandering. De toegenomen ervaren 

regeldruk was reden voor VWS om in 2018 voor het programma [Ont]regel de Zorg.  

 

Sinds juli is Stress de Baas33 operationeel om de mentale gezondheid voor de zorgsector te 

ondersteunen. Dit platform is een initiatief van Stichting IZZ, ledenorganisatie PGGM&CO en 

PFZW. Het bevat informatie en hulpmiddelen en bestrijkt onder meer stress, burn-out en 

psychische klachten. 

 

4 Context & beleid 
Overheid 

In de Miljoennota heeft het kabinet34-extra investeringen opgenomen om het werken in de 

zorgsector aantrekkelijker te maken. Het tijdelijke actieprogramma Werken in de Zorg wordt 

structureel volgend jaar met € 20 miljoen extra en vanaf 2023 jaarlijks € 130 miljoen. Dit 

budget is ook voor verbeteringen van arbeidscontracten, het creëren van meer 

loopbaanmogelijkheden en meer zeggenschap voor professionals. Ook is er de 

eerdergenoemde bonus. Een speciale commissie van de Sociaal Economische Raad (SER) 

 
26  CBS (29 september 2020) Ziekteverzuim in zorg het hoogst van alle sectoren in Nederland 
27  Vernet (01 oktober 2020) Nieuwsbrief Verzuimontwikkeling 
28  Vernet (27 oktober 2020) Afgelopen maanden 9 procent meer verzuim zorgpersoneel dan 2019’ 
29  Vernet (1 december 2020) Zorg ziet verzuim in oktober oplopen 
30  Actiz (04 november 2020) Kamer, houd oog voor de zorgcontinuïteit in de coronacrisis 
31  CBS (29 september 2020) Meerderheid zorgwerknemers tevreden ondanks hoge werkdruk 
32  KPMG (30 juli 2020) Eindrapport Merkbaarheidsscan [Ont]Regel de Zorg 2020 
33  Skipr (09 juli 2020) Nieuw platform tegen stress binnen zorgorganisaties 
34  Kabinet (15 september 2020) Miljoenennota 2021 
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gaat de knelpunten in de arbeidsmarkt analyseren, met name in de huishoudelijke hulp, bij de 

verzorgenden en verpleegkundigen. Die verkenning moet 1 april 2021 klaar zijn. 

 

Het kabinet trekt 6,7 miljard euro uit om de coronacrisis te bestrijden. Ook heeft het de ambitie 

om in 2030 de helft van alle zorg te organiseren volgens ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’. 

Ook wil men dat in 2030 zorg voor minimaal de helft in de eigen leefomgeving wordt 

georganiseerd. Bovendien houdt het vast aan de Hoofdlijnenakkoorden (medisch-

specialistische zorg, ggz, huisartsenzorg en wijkverpleging) met maximumgroeipercentages. 

Het kabinet investeert verder in digitalisering (o.a. Stimuleringsregeling E-Health Thuis), het 

het Nationaal Preventieakkoord, het terugdringen van dakloosheid en het aantal zelfmoorden 

en -pogingen. In 2022 ontvangen gemeenten 300 miljoen euro extra voor de jeugdzorg. 

Daarnaast werkt het kabinet aan een verbeterde organisatie van de jeugdzorg.  

 

PostNL is in samenwerking met de gemeente Rotterdam35 een pilot gestart voor het melden 

van eenzaamheid in de Rotterdamse wijk Schiebroek-Hillegersberg. 15 speciaal geïnstrueerde 

pakketbezorgers van PostNL kunnen vanaf nu op vrijwillige basis melding maken wanneer zij 

tijdens hun bezorgronde eenzame Rotterdammers signaleren. 

 

Financiën 

Een belangrijk deel van de jeugdhulporganisaties heeft financiële problemen, meldt Jeugdzorg 

Nederland36. Al zijn er grote verschillen. De (kleine) aanbieders van basis- of enkelvoudige 

hulp maakten in 2018 gemiddeld meer dan 35% winst. Tegelijkertijd kunnen aanbieders met 

een breed aanbod en een sterke kennis- en netwerkfunctie, de zogenoemde systeempartijen, 

nauwelijks het hoofd boven water houden. Jeugdzorg Nederland pleit voor tariefdifferentiatie 

bij de inkoop. Een analyse door inkoopcoöperatie Intrakoop37 bevestigt dat vorig jaar bijna een 

derde van de aanbieders verlies draaide en de helft geen buffers heeft. 

 

De VVT-sector38 haalde een flink hogere omzet in 2019, maar het resultaat daalde ten 

opzichte van 2018 met 18%. De oorzaak daarvan ligt vooral in de forse stijging van 

personeelskosten met bijna een miljard euro. Dat komt onder andere doordat veel 

medewerkers uit dienst gaan om vervolgens als zzp’er te gaan werken. De omzetstijging heeft 

twee redenen: toename van het aantal cliënten met 3,5% en hogere tarieven.  

 

Van de 355 gemeenten heeft 60% een exploitatietekort. Dat komt volgens de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG39) vooral door oplopende kosten van jeugdzorg en hulp voor 

kwetsbare ouderen. Het gaat bijvoorbeeld om voorzieningen als huishoudelijke hulp, 

woningaanpassingen en dagbesteding. In totaal groeiden de tekorten tot 767 miljoen euro. In 

het voorgaande jaar was dit nog 197 miljoen euro. 

 

Zorgvraag en zorgstelsel 

De resultaten van de decentralisaties in 2015 met WMO, Jeugdwet en Participatiewet blijven 

in de praktijk achter bij de verwachtingen (SCP 40). De deelname van mensen met een 

 
35  Gemeente Rotterdam (30 september 2020) PostNL en gemeente Rotterdam samen tegen eenzaamheid 
36  Jeugdzorg Nederland (05 oktober 2020) De financiële positie van jeugdzorgorganisaties 
37  Intrakoop (november 2020) Jaarverslagenanalyse Jeugdzorg 2019 
38  Intrakoop (28 augustus 2020) Financiële resultaten VVT-sector onder druk door personeelstekorten 
39  VNG (30 juli 2020) Jaarrekeningen 2019 doen vrezen voor cijfers van 2020 
40  SCP (15 november 2020) in ‘Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid’ 
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beperking aan de samenleving is niet toegenomen, er zijn nog steeds knelpunten in de 

jeugdzorg en de kansen op werk voor mensen met een arbeidsbeperking zijn nauwelijks 

verbeterd. Zo is er sprake van overschatting van zelfredzaamheid en een zorgzamere 

samenleving. Gemeenten behalen nog geen betere resultaten dan het rijk. De betrokken 

ministeries zijn aan zet om realistische doelen te stellen en regels beter op elkaar afstemmen. 

 

Om de zorg toegankelijk te houden zijn ‘forse veranderingen’ nodig, stelt de Nederlandse 

Zorgautoriteit41. De druk op de zorg, de zorgprofessionals en mantelzorgers neemt toe. Het 

personeelstekort in de zorg is niet alleen op te lossen door nóg meer mensen op te leiden. Het 

huidige zorgstelsel – dat volgend jaar vijftien jaar oud is - biedt volgens de NZa genoeg ruimte 

om hier iets aan te doen. De financiële prikkels in de bekostiging moeten gericht worden op 

zorg die nodig is en bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen. 

 

Over de contourennota om de zorg meer regionaal te organiseren geeft het kabinet weinig 

extra informatie. Wel staat in de begroting dat VWS de “toegankelijkheid, kwaliteit en 

betaalbaarheid wil borgen”. Najaar 2020 komt het kabinet met een discussienotitie hierover. 

 

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving42 adviseert om de nieuwe ervaringen met 

digitale zorg - opgedaan in de coronacrisis - te benutten voor doorontwikkeling. Digitalisering 

die helpt het personeelstekort in de zorg terug te dringen, heeft prioriteit. Gevolgd door digitale 

zorg die de positie en netwerken van zorgvragers versterkt en digitale zorg die toekomstige 

zorg voorkomt. Volgens de RVS moet de verruiming van het declareren van digitale zorg ook 

na corona blijven bestaan om duurzame bekostiging mogelijk te maken. 

 

Zorgverzekeraars43 geven hun gezamenlijke visie op de toekomst van onze geestelijke 

gezondheidszorg. Zij presenteren zes ambities voor betere behandeling, bekostiging en 

samenwerking van de ggz met onder meer huisartsenzorg en het sociaal domein. De 

zorgverzekeraars willen met de visie een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over 

de ggz en aan oplossingen voor uitdagingen zoals wachtlijsten en complexe zorgvragen. 

 

De Houtskoolschets acute zorg44 draagt bouwstenen aan voor de toekomstige inrichting en 

bekostiging van de acute zorg. De minister ziet zes pijlers voor beleid: Voorkomen van acute 

zorg; regionale zorgmeldkamers voor niet levensbedreigende acute zorg; meer acute zorg 

thuis; integrale spoedposten; hoogcomplexe of levensbedreigende acute zorg; traumacentra. 

Dit is ook een reactie op een advies van de Raad voor de Volksgezondheid45 waarin zij stellen 

dat gezocht worden naar een geschikte regisseur die kan handelen vanuit het gedeeld belang. 

Diverse partijen kunnen deze rol pakken.  

 

De houdbaarheid van de zorg op lange termijn staat centraal in de verkenning ‘Zorg voor de 

toekomst’. De SER46 trekt vier hoofdconclusies: meer inzet op preventie; meer ruimte voor 

zorgprofessionals; meer overheidsregie op digitale innovaties, en voortdurend en actief beheer 

van het verzekerde pakket. Voor dit alles is een langetermijnvisie van de overheid nodig. 

 
41  NZa (16 oktober 2020) Stand van de Zorg 
42  RVS (27 augustus 2020) Zorg op afstand dichterbij? Digitale zorg na de coronacrisis 
43  Zorgverzekeraars NL (17 juli 2020) ‘De ggz in 2025. Vergezicht op de geestelijke gezondheidszorg’ 
44  Ministerie van VWS (03 juli 2020) Houtskoolschets acute zorg 
45  Raad voor de Volksgezondheid (17 juni 2020) Acute Zorg: Van deelbelangen naar gedeeld belang 
46  SER (19 juni 2020) Toekomstverkenning: Zorg voor de toekomst 


