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Managementsamenvatting
De 14 regionale werkgeversorganisaties in het samenwerkingsverband RegioPlus geven uitvoering aan
Koersen op Kansen (2016-2020). Via de programmalijnen Strategisch Arbeidsmarktbeleid, Werven met
Beleid, Kwalificeren voor Zorg en Welzijn en Beleid Duurzame Inzetbaarheid werken zij binnen dit
programma aan actuele vraagstukken op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. In dit rapport is de
voortgang van Koersen op Kansen zichtbaar gemaakt. Daarbij zijn de uitkomsten van de nulmeting over
het programma waar mogelijk ook afgezet tegen deze tussenmeting om de (ontwikkeling in) de impact
van het programma in kaart te brengen.

Landelijke dekking zorg en welzijn
Bij de 14 regionale werkgeversorganisaties zijn 886 unieke werkgevers zorg en welzijn aangesloten. Een
stijging van +11 organisaties ten opzichte van de nulmeting. Uit een representativiteitstoets van PFZW,
aangevuld met informatie van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, blijkt dat zo
ruim 700.000 medewerkers bereikt kunnen worden met de activiteiten van Koersen op Kansen (een
dekkingsgraad van 62%). Bovendien maken 289 niet-aangesloten werkgevers incidenteel gebruik van
het aanbod. Hiermee is het bereik groter dan op basis van alleen de aangesloten werkgevers mag worden
verwacht. Verder is sprake van een landelijk dekkende samenwerking met het beroepsonderwijs en de
gemeenten en zijn in vrijwel alle regio’s stakeholders als het UWV, ministeries en provincies, de
vakbonden, zorgverzekeraars en zorgkantoren betrokken.

Belang regionale samenwerking neemt toe
Het belang van deze regionale samenwerking neemt toe. Dit is zichtbaar in de waardering voor de
programmalijnen van Koersen op Kansen en de gemiddelde rapportcijfers van werkgevers (7,4), het
beroepsonderwijs (7,7) en de gemeenten (7,2) voor het aanbod en de dienstverlening van de regionale
werkgeversorganisaties. Deze waardering is – in vergelijking tot de nulmeting – bij werkgevers stabiel en
vanuit het onderwijs en de gemeenten toegenomen. Dit laatste vanwege het feit dat het onderwijs
ervaart dat de regio’s bijdragen aan de afstemming met het werkveld en de (gewenste) vernieuwingen
van het onderwijsaanbod (zowel het curriculum als de BPV). De gemeenten waarderen op hun beurt de
kennis en expertise over de arbeidsmarkt en de aandacht voor werk-naar-werk- en participatietrajecten.
Verder stellen werkgevers dat de programmalijnen hen helpen om in te spelen op de ontwikkelingen op
de arbeidsmarkt. Waar tijdens de nulmeting werkgevers vooral een belang hechtten aan de (activiteiten)
op de programmalijn Werven met Beleid, is nu zichtbaar dat ook de andere (drie) programmalijnen in
belang toenemen om toe te werken naar een duurzame en flexibele arbeidsmarkt. Dit laatste vormt ook
een belangrijk uitgangspunt van Koersen op Kansen, waarin de programmalijnen Kwalificeren voor Zorg
en Welzijn (gericht op onder andere instroom en scholing) en Beleid Duurzame Inzetbaarheid (onder
meer gericht op vitaliteit en behoud van personeel) steeds meer als belangrijke domeinen worden
erkend.

Outcome Koersen op Kansen
Voor een deel van de activiteiten van Koersen op Kansen is in de tussenmeting (de ontwikkeling in) de
impact vergeleken met de nulmeting. Voor een ander deel is deze impact in de tussenmeting voor het
eerst in beeld gebracht. Samenvattend is het volgende beeld zichtbaar:
 Effecten programmalijn Strategisch Arbeidsmarktbeleid:
-

de impact van regionale arbeidsmarktonderzoeken en het aanbod op strategische
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personeelsplanning (SPP) beperkt zich niet langer tot het individuele niveau van werkgevers,
het onderwijs of de gemeenten. Deze instrumenten worden vaker benut om de regionale
arbeidsmarkt-agenda van de 3 O’s en andere stakeholders (structureel) invulling te geven en uit
te voeren;
-

ook zetten werkgevers door de uitkomsten van de arbeidsmarktonderzoeken vaker in op
behoud van personeel (het aandeel werkgevers dat hierop inzet is met 29%-punt gestegen).
Ook benutten werkgevers de onderzoeken vaker om hun personele behoefte te onderbouwen
richting relevante stakeholders;

-

tevens passen meer werkgevers SPP op individueel organisatieniveau toe. Als ook in de regio
om met collega-werkgevers, het onderwijs, gemeenten en andere stakeholders tot afspraken
te komen over de (toekomstige) arbeidsmarkt.
 Effecten programmalijn Werven met Beleid:
-

de imago- en voorlichtingsactiviteiten (in 2018 voor het eerst getoetst) dragen volgens twee
derde van de werkgevers bij aan een realistisch(er) beeld van het werk in de sector. Hierdoor
kunnen betere opleidings-/beroepskeuzes worden gemaakt;

-

de werving- en selectieactiviteiten bevinden zich op een hoogtepunt. Gedurende alle jaren
plaatsten nog nooit zoveel werkgevers (1.139) zoveel vacatures (bijna 48.000) op de regionale
vacaturesites. Bovendien dragen deze vacaturesites en (aanpalende) activiteiten als collectieve
inkoop en regionale arbeidspools vaak nu al bij aan nieuwe instroom van medewerkers – dit is
volgens driekwart van de werkgevers het geval;
 Effecten programmalijn Kwalificeren voor Zorg en Welzijn:
-

de activiteiten op deze programmalijn (in 2018 voor het eerst getoetst) leiden volgens de helft
van de werkgevers en het onderwijs tot een betere afstemming van het onderwijsaanbod op de
beroepspraktijk;

-

ook ziet de helft van de gemeenten dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden
toegeleid naar werk in de sector en werkgelegenheid voor de regio wordt behouden;

-

daar staat tegenover dat een actueel thema als het voorkomen/reduceren van tekorten op de
arbeidsmarkt (vooralsnog) in beperkte mate als een effect van deze programmalijn is ervaren.
 Effecten programmalijn Beleid Duurzame Inzetbaarheid:
-

waar in de vorige meting op deze programmalijn vooral beleidsmatige effecten zijn ervaren, zijn
nu in sterkere mate concrete (outcome-)effecten gemeten. Hierbij leidt het aanbod tot:
o interne en externe mobiliteit om mensen op een juiste, voor de persoon in kwestie
duurzame, plek in te zetten;
o vitalere medewerkers: bij 1 op de 6 werkgevers en door 1 op de 5 werkgevers verwacht;
o een afname/geen verder stijging van het ziekteverzuim: bij 1 op de 8 werkgevers.

Om de bovenstaande impact de komende jaren te vergroten is het belangrijkste advies voor de regionale
werkgeversorganisaties dat zij:
-

grensoverschrijdend dienen te blijven samenwerken om landelijke arbeidsmarktprogramma’s
efficiënt uit te voeren en personeel van zowel binnen als buiten de regio te werven;

-

focus en duiding aanbrengen in de grote hoeveelheid aan activiteiten van de regio’s. Dit om met
alle partijen gerichter toe te kunnen werken naar een duurzame arbeidsmarkt;

-

aandacht hebben voor (specialistische) functies op hbo+ en wo-niveau en kostenbesparende
HR-maatregelen, zoals collectieve inkoop;

-

aandacht blijven besteden aan de invulling van de Participatiewet met overheden;

-

zich ook richten op specifieke activiteiten voor welzijn;

-

oog houden voor sociale en technologische vernieuwingen in zowel het onderwijs als het
werkveld.
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1.

Inleiding

In het samenwerkingsverband RegioPlus werken 14 regionale werkgeversorganisaties samen om de
arbeidsmarkt van zorg en welzijn optimaal te laten functioneren. Daarin staat de samenwerking tussen
werkgevers, onderwijs, gemeenten en stakeholders als UWV, vakbonden en zorgkantoren/verzekeraars
centraal. Vanuit deze samenwerking komen afspraken over de arbeidsmarkt tot stand en vinden
technologische en sociale innovaties hun weg richting de beroepsopleidingen en werkvelden van zorg en
welzijn. Bureau RegioPlus faciliteert het samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties,
zodat zij adequaat en (waar nodig) uniform kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen in de sector.

Koersen op Kansen
Van 2016 tot 2020 werken de werkgeversorganisaties aan Koersen op Kansen: een strategisch
programma voor de regionale arbeidsmarkt zorg en welzijn. Via dit programma pakken de regio’s langs
vier programmalijnen belangrijke arbeidsmarktvraagstukken op. Bovendien vindt Koersen op Kansen
plaats binnen een speelveld van aanpalende (RegioPlus-)programma’s om de arbeidsmarkt van zorg en
welzijn te versterken. Zo kunnen werkgevers ook gebruikmaken van het SectorplanPlus (voor nieuwe
instroom en (op)scholing van medewerkers) en het project ‘Sterk in je werk’ (om mensen voor de sector
te behouden of binnen te halen). Voor de uitvoering van Koersen op Kansen is vanuit het ministerie van
VWS jaarlijks een regulier bedrag van 6,5 miljoen euro beschikbaar.1 Ook dragen de werkgevers die zijn
aangesloten bij de 14 regio’s ieder jaar een bedrag aan cofinanciering bij.2

Monitoring en evaluatie
Om zicht te krijgen op de structurele impact – de ‘outcome’ – van Koersen op Kansen op de arbeidsmarkt
zorg en welzijn is samen met een werkgroep van regionale werkgeversorganisaties een methodiek voor
monitoring en evaluatie ontwikkeld (zie de disclaimer in de bijlage). Aan de hand van deze methodiek
staan in deze rapportage de tussentijdse uitkomsten van Koersen op Kansen centraal. Hierbij zijn de
uitkomsten van de monitoring gebaseerd op – door Bureau Bartels geverifieerde – informatie van de 14
regionale werkgeversorganisaties. Voor de uitkomsten van de evaluatie zijn de ervaringen van 396
werkgevers zorg en welzijn, 42 onderwijsinstellingen en 32 gemeenten opgetekend. Tot slot heeft voor
het berekenen van de landelijke dekkingsgraad van RegioPlus een toetsing plaatsgevonden via het
Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), aangevuld met informatie van de Nederlandse Federatie van
Universitair Medische Centra (NFU).

Leeswijzer
De bevindingen van de monitoring en evaluatie komen aan bod in de volgende hoofdstukken:

Participatie- en
dekkingsgraad
Hoofdstuk 2

1

2

Regionale
samenwerking
Hoofdstuk 3

Impact
Strategisch
Arbeidsmarktbeleid
Hoofdstuk 4

Impact
Werven met
Beleid
Hoofdstuk 5

Impact
kwalificeren en
duurzame
inzetbaarheid
Hoofdstuk 6

Daarnaast is via een uitbreidingsvraag voor 2017 tot en met 2019 voor elke arbeidsmarktregio 32 uur per week extra aan
mankracht beschikbaar gesteld en additionele middelen voor arbeidsmarktonderzoek.
Bij de cofinanciering is sprake van een groeimodel waarbij 2017 sprake was van 36% aan cofinanciering. Voor 2018 en 2019
liggen deze percentages op respectievelijk 38% en 40%.
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Focus van de tussenmeting
In dit rapport zetten we op verschillende plaatsen de uitkomsten van de nulmeting over Koersen op
Kansen en de tussentijdse meting tegen elkaar af. Hiermee verkrijgen we inzicht in de ontwikkeling in
bekendheid, waardering en gebruik van het aanbod op de vier programmalijnen van Koersen op Kansen.
Ook brengen we zo de structurele impact (outcome) op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn tijdens de
eerste jaren van de programmaperiode in kaart.
In hoofdstuk 2 en 3 geven we inzicht in (de ontwikkeling van) de betrokkenheid van werkgevers, het
beroepsonderwijs en de gemeenten bij het programma. Ook zetten we hun waardering voor de diensten
en activiteiten van de regio’s uiteen. In hoofdstuk 4 tot en met 6 lopen we langs de resultaten van de
diverse activiteiten op de vier programmalijnen. Daarbij geven we inzicht in waar de structurele impact
van Koersen op Kansen op de arbeidsmarkt toeneemt, stabiel is of juist een dalende tendens vertoont.
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2.
2.1

Participatie- en dekkingsgraad
Inleiding

In dit hoofdstuk gaan we in op de participatie- en dekkingsgraad. Hierbij kijken we in paragraaf 2.2 naar
(de ontwikkeling van) de deelname aan Koersen op Kansen tijdens de eerste jaren van het programma.
In paragraaf 2.3 staat het beloop van de landelijke dekkingsgraad centraal.

2.2

Participatiegraad

Via de monitoring en evaluatie is de deelname aan Koersen op Kansen in beeld gebracht. In de figuur
hieronder en in schema I.1 en I.2 in de bijlage staan deze uitkomsten vervat. Hieruit volgt dat:
 naast aangesloten werkgevers ook niet-aangesloten werkgevers (incidenteel) deelnemen. Hiermee
is het bereik groter dan uitsluitend op basis van de aangesloten werkgevers mag worden verwacht;
 het aantal aangesloten werkgevers per saldo (licht) is toegenomen;
 werkgevers van diverse branches en grootteklassen betrokken zijn;
 zowel het mbo als hbo via een landelijk dekkende samenwerking tijdens de eerste twee jaren van
Koersen op Kansen intensief betrokken zijn;
 de betrokkenheid van gemeenten stabiel is. Daarbij neemt een meerderheid van de G36-gemeenten
en bijna de helft van de samenwerkingsverbanden van gemeenten intensief deel. Bovendien is sprake
van een landelijk dekkende samenwerking.
Intensiteit deelname werkgevers, onderwijs en gemeenten (2018)
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Regionaal netwerk met stakeholders
Naast werkgevers, onderwijs en gemeenten zijn diverse stakeholders bij Koersen op Kansen betrokken.
In onderstaande weergave is dit zichtbaar. Voor meer informatie over de intensiteit waarmee met deze
stakeholders wordt samengewerkt verwijzen we graag naar schema I.3 in de bijlage.
Overzicht van stakeholders waarmee regionale werkgeversorganisaties samenwerken
1. MINISTERIES | ALLE REGIO’S
2. UWV | ALLE REGIO’S
3. ZORGVERZEKERAARS | ALLE REGIO’S
4. VAKBONDEN | ALLE REGIO’S
5. ZORGKANTOREN | ALLE REGIO’S
6. PO/VO | 12 REGIO’S
7. BRANCHEORGANISATIES | 11 REGIO’S
8. PROVINCIES | 11 REGIO’S
9. SW-BEDRIJVEN | 11 REGIO’S
10. O&O FONDSEN | 11 REGIO’S
11. PATIËNTENORGANISATIES | 9 REGIO’S
12. MANTELZORGORGANISATIES | 8 REGIO’S
13. UNIVERSITEITEN | 8 REGIO’S
14. RPA’s / POA’s | 7 REGIO’S

2.3

Dekkingsgraad

Via de monitoring en evaluatie is de dekkingsgraad van de gezamenlijke RegioPlus-regio’s vastgesteld.
Hiervoor heeft Bureau Bartels samengewerkt met het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en is
contact gelegd met de UMC’s en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Uit
de figuur hieronder volgt dat RegioPlus ruim 700.000 medewerkers vertegenwoordigt.3 Ook is zichtbaar
dat de grotere branches (in termen van personele omvang) veelal de hoogste dekkingsgraden kennen.
Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we graag naar schema I.4 in de bijlage. In het tweede jaar
van Koersen op Kansen is de dekkingsgraad van RegioPlus gelijk gebleven op 62%.

3

Daarbij zijn de werkgelegenheidsaandelen naar branche gebaseerd op het aantal unieke personen dat bij de aangesloten
werkgevers in loondienst was op de peildatum van 31 december 2017. Hierbij zijn de oproepkrachten meegerekend.
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3.

Regionale samenwerking

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk staat de regionale samenwerking in zorg en welzijn centraal. Hierbij kijken we in
paragraaf 3.2 naar het belang van de programmalijnen van Koersen op Kansen, gevolgd in paragraaf 3.3
door de waardering voor het aanbod en de diensten van de 14 regionale werkgeversorganisaties op deze
terreinen. We sluiten af met een paragraaf (3.4) over de trends en ontwikkelingen die in de regionale
samenwerking (blijvend) aandacht verdienen.

3.2

Belang programmalijnen Koersen op Kansen

In onderstaande weergave staat (de ontwikkeling van) het belang van de vier programmalijnen van
Koersen op Kansen volgens werkgevers weergegeven. Hierin is voor zowel de nul- als tussenmeting het
aandeel werkgevers weergegeven dat één of meerdere programmalijnen als (zeer) belangrijk aanmerkt.
Ontwikkeling belang vier programmalijnen (2017-2018)
100%
78%

80%

82%

79%
67%

65%
58%

60%

58%

46%
40%

20%

0%
Strategisch
Arbeidsmarktbeleid

Werven met Beleid

2017 (N=442)

Kwalificeren voor Zorg en Duurzame Inzetbaarheid
Welzijn

2018 (N=396)

In bovenstaande weergave is zichtbaar dat het belang van de programmalijn Werven met Beleid
onverminderd is. Verreweg de meeste werkgevers kennen hieraan een (zeer) groot belang toe. Dit blijkt
ook uit het feit dat – zie de uitkomsten in hoofdstuk 5 – het gebruik van de regionale vacaturesites de
afgelopen jaren zeer sterk is gestegen. Opvallend is verder dat het aandeel werkgevers toeneemt dat een
groot belang toekent aan de overige (drie) programmalijnen. Dit is gelegen in het feit dat de activiteiten
op deze programmalijnen – zie ook de uitkomsten in de hoofdstukken 4 tot en met 6 – (meer) concrete
effecten sorteren.
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3.3

Waardering voor aanbod en diensten

Gelijk aan de meting over het eerste jaar is aan de werkgevers, het beroepsonderwijs en de gemeenten
gevraagd om het aanbod en de diensten van de regio’s met een gemiddeld rapportcijfer te waarderen.
De uitkomsten hiervan staan in de onderstaande weergave vervat.
Gemiddeld rapportcijfer voor aanbod en diensten regio’s (2017-2018)
10
9
8

7,4

7,4

7,4

7,7
7

7,2

7
6
5
4
3
2
1
Werkgevers

Beroepsonderwijs
20172

Gemeenten

2018

Hierin valt op dat de waardering vanuit werkgevers ‘stabiel’ is en tijdens de eerste jaren van Koersen op
Kansen uitkomt op een 7,4 gemiddeld. De waardering vanuit het beroepsonderwijs en de gemeenten is
toegenomen (naar respectievelijk een 7,7 en 7,2 gemiddeld). Dit is gelegen in het feit dat het onderwijs
meer ervaart dat de regionale werkgeversorganisaties bijdragen aan de afstemming met het werkveld
en (gewenste) vernieuwingen van het onderwijsaanbod (zowel het curriculum als de BPV). Ook ziet
driekwart van het onderwijs haar netwerk door de regionale werkgeversorganisaties versterkt. Mede in
dit licht geven bijna alle onderwijsinstellingen aan (91%) dat zij de regionale samenwerking (zeer)
belangrijk vinden.
De hogere waardering vanuit gemeenten komt voort uit een grotere bekendheid met het aanbod en de
kennis en expertise (over de arbeidsmarkt) van de regionale werkgeversorganisaties. Ook bestaat
waardering voor de werk-naar-werk- en participatietrajecten. In dit verband geeft een meerderheid van
de gemeenten aan (78%) de regionale samenwerking zeer belangrijk te vinden. Ter vergelijk: in de
nulmeting lag dit percentage op 67%. Bovendien vindt geen enkele gemeente de samenwerking op het
moment onbelangrijk.
Overigens geven (slechts) 11 respondenten (2%) een onvoldoende voor het aanbod en de diensten van
de regionale werkgeversorganisaties. Tijdens de vorige meting zat dit aantal op 13 respondenten (3%).
Tot slot merken we op dat we specifiek voor de werkgevers in schema I.5 in de bijlage ook het
gemiddelde rapportcijfer voor elk van de 14 afzonderlijke RegioPlus-regio’s hebben weergegeven. Hierin
is zichtbaar dat in vergelijking tot de vorige meting enkele verschuivingen hebben plaatsgevonden in de
waardering voor de regio’s. Zo zijn de rapportcijfers voor onder meer deRotterdamseZorg, Transvorm,
Utrechtzorg en Care2Care zichtbaar gestegen (naar cijfers tussen een 7,5 en een 8-), terwijl de
waardering voor VBZ het meest is gedaald (naar een 6,6 gemiddeld).
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3.4

Aansluiting trends en ontwikkelingen

Aan de werkgevers is gevraagd welke trends en ontwikkelingen zij voor de toekomst zien. Hieruit volgt
dat vijf thema’s de boventoon voeren (zie de onderstaande figuur). In schema I.6 in de bijlage is zichtbaar
dat de meeste werkgevers ervaren dat de regio’s op deze thema’s inspelen met activiteiten vanuit de
programmalijnen van Koersen op Kansen.
Belangrijkste trends en ontwikkelingen volgens werkgevers (peildatum medio 2018)

Nieuwe
technologie
72%

Ontgroening
& vergrijzing
(tekorten)
71%

(Om)scholing van Flexibilisering
personeelspersoneel
bestand
66%
61%

Hoger
opgeleid
personeel
56%

In vergelijking tot het vorige meetmoment is zichtbaar dat extra behoefte is aan technologische en
sociale innovatie om tot arbeidsbesparende maatregelen te komen. Dit om de (verwachte) tekorten aan
personeel (waaronder verzorgende IG, (specialistisch) verpleegkundigen, GZ-/klinisch psychologen,
medisch-technische groepen en groepswerkers) te ‘dempen’4. Daarnaast blijft technologie – zoals zorg
op afstand, domotica, en sociale robotica – van belang om zorg en welzijn ‘op maat’ van de cliënt of
patiënt te kunnen organiseren.
Bij de trend van ontgroening en vergrijzing gaat het om de werving van nieuw personeel en het duurzaam
inzetbaar houden van het zittende personeel. In dit licht is (om)scholing volgens twee derde van de
werkgevers nog steeds een belangrijk thema. Daarnaast brengen zij flexibilisering van het personeelsbestand als onderwerp naar voren. Hierbij vinden werkgevers het belangrijk dat extra aandacht uitgaat
naar het organiseren en inkopen van personele inzet, via bijvoorbeeld flex-, talenten- of andersoortige
(regionale) arbeidspools. Dit speelt in het bijzonder om aan de wens van hoger opgeleid personeel op
hbo+ en wo-niveau te kunnen voldoen.
Vanuit het beroepsonderwijs en gemeenten zijn daarnaast suggesties aangereikt om op de trends en
ontwikkelingen de samenwerking en afstemming op de arbeidsmarkt te versterken. Hierbij stellen zij dat
de regionale werkgeversorganisaties:
 meer focus (en duiding) kunnen aanbrengen in het aanbod– bijvoorbeeld vanuit de overlegtafels van
de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) – om met werkgevers, het beroepsonderwijs,
gemeenten en andere stakeholders gerichter toe te werken naar een duurzame arbeidsmarkt;
 ook welzijn in voldoende mate dienen te bedienen;
 samen met de regionale overheden (inclusief de sociale diensten) invulling dienen te blijven geven
aan de Participatiewet. Ook om tekorten op te vangen;
 sociale en technologische vernieuwingen vroegtijdig kunnen onderbrengen in het onderwijs.

4

Volgens werkgevers kunnen eveneens slimme werkmethoden, ketenafspraken en (extra) aandacht voor flexwerk, zij-instroom
en inzet van vrijwilligers bijdragen aan het verminderen van de tekorten.
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4.
4.1

Impact Strategisch Arbeidsmarktbeleid
Inleiding

Vanaf dit hoofdstuk gaan we in op de ontwikkeling in de bekendheid en het gebruik van de activiteiten
op de vier programmalijnen van Koersen op Kansen en de impact daarvan op de arbeidsmarkt. Hierbij
bespreken we eerst de programmalijn Strategisch Arbeidsmarktbeleid. In paragraaf 4.2 en 4.3 zetten we
de ervaringen met het regionale arbeidsmarktonderzoek en SPP-activiteiten uiteen. In dit hoofdstuk zijn
de tussentijdse uitkomsten gebaseerd op maximaal 382 van de 396 responderende werkgevers.

4.2

Effecten regionaal arbeidsmarktonderzoek

Bij alle 14 regionale werkgeversorganisaties vormt het regionale arbeidsmarktonderzoek een belangrijke
basis voor het strategisch arbeidsmarktbeleid. Daarover zijn publicaties verschenen. Onder andere in de
vorm van (vacature)peilingen, in- en uitstroomrapportages, (branchespecifieke) toekomstverkenningen
en factsheets over de zorg en welzijn en het relevante beroepsonderwijs. Vaak zijn de uitkomsten hiervan
in de vorm van (digitale) publicaties verspreid, aan de orde gekomen tijdens bijeenkomsten en als input
gebruikt voor regionale actieplannen als RAAT.

Output: arbeidsmarktonderzoek blijft goed bekend
Gelijk aan voorgaande jaren is het regionale arbeidsmarktonderzoek goed bekend onder werkgevers.
Bovendien blijkt uit de onderstaande figuur dat meer werkgevers zich in de inhoud van het onderzoek
verdiepen. Dit om relevante (sturings)informatie te verkrijgen voor de eigen organisatie (en de regio)
over de arbeidsmarkt zorg en welzijn. Hierbij leiden de arbeidsmarktonderzoeken bij de meeste
werkgevers (78%) tot meer kennis van de relevante trends en ontwikkelingen5. Ook is bij velen (74%) het
inzicht vergroot in de (verwachte) tekorten en overschotten aan personeel.
Bekendheid werkgevers met inhoud regionaal arbeidsmarktonderzoek (2017-2018)
2017 (N=442)
8%
34%

2018 (N=382)

Bekend, ken inhoud

10%
Wel van gehoord,
ken inhoud niet

24%
59%

65%
Niet mee bekend

Outcome: impact arbeidsmarktonderzoek bij werkgevers en in de regio sterker
In de figuur op de volgende bladzijde is zichtbaar dat het arbeidsmarktonderzoek naast bewustzijn en
kennis tot concretere effecten leidt. In vergelijking tot de nulmeting zijn meer werkgevers aangezet om:
 versterkt in te zetten op behoud van personeel (+29%-punt);
 SPP te implementeren (+20%-punt);
 de personele behoefte aan te geven aan onderwijs, gemeenten en andere stakeholders (+17%-punt);
 het instroom- en wervingsbeleid aan te passen (+11%-punt).
5

Desgevraagd tekenen 9 op de 10 werkgevers aan dat ze ook voldoende worden geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen
op de arbeidsmarkt door hun regionale werkgeversorganisatie. Vanuit het beroepsonderwijs en de gemeenten stellen
respectievelijk (ruim) 9 op de 10 en 6 op de 10 respondenten dat dit het geval is.
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Outcome regionaal arbeidsmarktonderzoek volgens werkgevers die de inhoud kennen (2017-2018)

Gestimuleerd om SPP te implementeren

24%

Meer inzetten op behoud personeel

44%

25%

Beleid instroom en werving aangepast

26%

Personele behoefte richting stakeholders beter
kunnen onderbouwen

54%

37%

29%

Meer zicht op mobiliteitsmogelijkheden

46%

36%

Meer bewustzijn over belang SPP

48%

49%
0%

2016 (N=259)

10%

20%

30%

40%

50%

57%
60%

2017 (N=241)

Daar staat tegenover dat een beter zicht op mobiliteitsmogelijkheden als een (ervaren) effect van het
regionale arbeidsmarktonderzoek met 12%-punt is afgenomen. Dit houdt verband met het feit dat in
tijden van overschotten (zoals eerder nog het geval was) mobiliteitsvraagstukken van groter belang
waren. Ook speelt mee dat een aanzienlijk deel van de (interne) mobiliteitstrajecten uit het verleden door
de vraag naar hoger opgeleid personeel in zowel het sociaal als medisch domein afgerond zijn.

Grotere impact arbeidsmarktonderzoek op regionale arbeidsmarktagenda’s
Gelijk aan vorig jaar is het arbeidsmarktonderzoek van de regionale werkgeversorganisaties bekend
onder een groot deel (88%) van het beroepsonderwijs en inmiddels de helft van de gemeenten. Ter
vergelijk: in de nulmeting kende 1 op de 3 gemeenten de regionale arbeidsmarktonderzoeken.
Bovendien onderschrijven zowel het beroepsonderwijs als de gemeenten – die op de hoogte zijn van de
uitkomsten van de arbeidsmarktonderzoeken – de effecten hiervan. Hierbij geven de arbeidsmarktonderzoeken inhoudelijk meer voeding aan (de totstandkoming van) de regionale arbeidsmarktagenda’s
van werkgevers, het beroepsonderwijs, gemeenten en andere (relevante) stakeholders.
Daarnaast is in de tussenmeting voor het eerst gemeten dat (minimaal) de helft tot (maximaal) drie vijfde
van het beroepsonderwijs ervaart dat de regionale arbeidsmarktonderzoeken bijdragen aan een betere
afstemming van het curriculum met het werkveld (61% ziet dit effect), een betere toerusting van de
afgestudeerden voor een baan in de zorg (ook 61%) en tot aanpassingen in de volume-instroom (56%)
en beroepspraktijkvorming (56%). Verder geeft iets minder dan de helft van de gemeenten aan dat zij de
uitkomsten van de arbeidsmarktonderzoeken hebben gebruikt om hun eigen arbeidsmarktbeleid aan te
passen (40%) en/of in (aanbestedings)voorwaarden meer ruimte te bieden voor innovatie om het werk
(in voornamelijk het sociaal domein) efficiënter te organiseren.
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4.3

Effecten SPP-aanbod

Op SPP hebben 11 van de 14 regionale werkgeversorganisaties activiteiten ontplooid. Dit aanbod bestaat
uit bijeenkomsten, cursussen en trainingen. Dit laatste in de vorm van regionale (leer)netwerken
arbeidsmarkt, leergangen en masterclasses over het strategisch plannen en/of opleiden van personeel.
Daarnaast hebben enkele regionale werkgeversorganisaties verkenningen en rekentools ontwikkeld die
werkgevers een ‘doorkijkje’ bieden in de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van het personeel.

Output: bekendheid SPP-aanbod onverminderd
De bekendheid met het SPP-aanbod is onverminderd: zowel in 2017 als 2018 was circa 90% van de
werkgevers hiervan op de hoogte (zie de figuur hieronder).
Bekendheid werkgevers met SPP-activiteiten (2017-2018)
2017 (N=403)
13%

25%

2018 (N=314)

Mee bekend en gebruikt

9%

Mee bekend, maar niet
bekend of is toegepast

20%
8%

11%
51%

63%

Bekend, maar niet gebruikt
Niet mee bekend

Verder is zichtbaar dat een deel van de werkgevers niet alleen bekend is met het SPP-aanbod, maar
hiervan ook gebruik heeft gemaakt. Dit betreft 62 werkgevers. Daar komt bij dat (nog eens) 22
werkgevers het SPP-aanbod in de jaren daarvoor hebben benut. Hiermee komt in deze meting het totaal
aantal werkgevers dat met SPP aan de slag is gegaan uit op 84.

Outcome: SPP structureler toegepast en vaker afgestemd met stakeholders
Gelijk aan de hiervoor besproken resultaten voor het arbeidsmarktonderzoek neemt bij deze (84)
werkgevers de structurele impact van de SPP-activiteiten toe in vergelijking tot het vorige meetmoment.
In de figuur op de volgende bladzijde is zichtbaar dat dit vooral geldt op twee vlakken.
In de eerste plaats voor de mate waarin werkgevers structureel met SPP in de eigen organisatie aan de
slag gaan. Dit aandeel is met 11%-punt gestegen naar bijna 37%. Daarnaast is, zo blijkt uit een nadere
analyse, nog eens 28% voornemens om het SPP-aanbod structureel te implementeren. Hiervan stelt de
helft dat dit al in 2018 zal zijn.
In de tweede plaats is zichtbaar dat SPP-activiteiten werkgevers in toenemende mate helpen om hun
personele behoefte af te stemmen met het beroepsonderwijs, de gemeenten en andere stakeholders.
Dit aandeel is bijna verdubbeld – van 16% in de nulmeting naar 30% in de tussenmeting. Dit komt onder
meer voort uit het feit dat de SPP-activiteiten niet alleen op het individuele niveau van de werkgever
worden georganiseerd, maar ook steeds vaker in regionaal verband. Dit laatste bijvoorbeeld in de vorm
van ‘lerende netwerken arbeidsmarkt’ waaraan diverse partijen uit de regio deelnemen. Bovendien wordt
– zeker in de afgelopen periode – vanuit SPP meer de link gelegd met de Regionale Actieplannen Aanpak
Tekorten (RAAT), waarin werkgevers, onderwijs, gemeenten en andere stakeholders tot (regionale)
afspraken komen over de aanpak van tekorten.
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SPP-aanbod bij werkgevers die hiervan gebruik hebben gemaakt (2017-2018)
Beschikken over passend aantal medewerkers met
juiste kwalificaties*

20%

Personeelsbehoefte beter afgestemd met
stakeholders

16%

SPP structureel geimplementeerd

30%
26%

Beter beeld van tekorten/overschotten

37%
42%
43%

Meer zicht op samenstelling eigen
personeelsbestand

47%
45%

Meer kennis over SPP

75%
0%

2017 (N=101)

83%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
2018 (N=84)

* In de tussenmeting is voor het eerst getoetst of werkgevers door het SPP-aanbod ervaren dat ze beschikken over
een passend(er) aantal medewerkers met de juiste kwalificaties voor zorg of welzijn. Vandaar dat de uitkomst van
dit getoetste effect in de bovenstaande weergave alleen voor 2018 staat opgenomen.
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5.
5.1

Impact Werven met Beleid
Inleiding

In dit hoofdstuk staat de structurele impact van de tweede programmalijn Werven met Beleid centraal.
Hierbij gaat paragraaf 5.2 in op de imago- en voorlichtingsactiviteiten. In paragraaf 5.3 staan de regionale
wervings- en selectieactiviteiten centraal. In dit hoofdstuk zijn de uitkomsten van de tussenmeting van
Koersen op Kansen gebaseerd op maximaal 366 van de 396 responderende werkgevers die antwoorden
hebben gegeven op de vragen over de activiteiten op de programmalijn Werven met Beleid.

5.2

Effecten imago en voorlichting

In de tussenmeting zijn aan werkgevers, het onderwijs en gemeenten voor het eerst vragen gesteld over
de bekendheid en effecten van de imago- en voorlichtingsactiviteiten. Deze activiteiten vinden vanuit
alle 14 regionale werkgeversorganisaties plaats en hebben onder meer betrekking op:
 de Week van Zorg en Welzijn (inclusief de ‘special’ in landelijke huis-aan-huisbladen);
 imagocampagnes (bijvoorbeeld omtrent de (wijk)verpleegkundige en ouderenzorg);
 lespakketten, gastlessen, beroepsvoorlichtingen en decanenavonden voor (middelbare) scholen;
 online portals over leren en werken in zorg en welzijn;
 zorgXperiences/kijkjes achter de schermen (meeloopdagen) en flitsstages binnen zorg en welzijn;
 voorlichting aan werkzoekenden.

Output: imag0 en voorlichting vooral bekend onder werkgevers en onderwijs
In de onderstaande weergave is de bekendheid met de activiteiten van Werven met Beleid in beeld
gebracht. Hierin valt op dat vooral werkgevers en het onderwijs (inhoudelijk) bekend zijn met de
activiteiten op imago en voorlichting. Gemeenten hebben hier vaker enkel van gehoord of zijn hier soms
in zijn geheel niet mee bekend.
Bekendheid met imago- en voorlichtingsactiviteiten

Werkgevers (N=366)

Onderwijs (N=40)

Gemeenten (N=30)
Ja, bekend
met de
activiteiten

5%

3%
10%

20%

33%
37%

75%
88%
30%

Outcome: realistisch beeld van het werk en aantrekken van nieuwe mensen
In de onderstaande figuur staan allereerst de effecten weergegeven die werkgevers ervaren vanuit de
imago- en voorlichtingsactiviteiten. Met als belangrijkste effect dat twee derde ziet dat deze activiteiten
een realistisch beeld geven van het werk in de sector. Hiermee kunnen mensen betere opleidings- en/of
beroepskeuzes maken. Daarnaast ziet ruim een derde van de werkgevers dat de eigen naamsbekendheid
wordt vergroot en meer animo ontstaat onder leerlingen en potentiële medewerkers, waaronder zijinstromers, om in de sector te komen werken.
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Van gehoord,
niet mee
bekend
In zijn geheel
niet mee
bekend

Imago en voorlichting volgens werkgevers (peildatum medio 2018)
Een realistisch beeld van het werk in de sector

64%

Naamsbekendheid in de regio vergroot

37%

Onder leerlingen en potentiële medewerkers
meer animo om te werken in Z&W

36%

Imago van de eigen organisatie verbeterd

30%

Organisatie beter in beeld bij toekomstige
cliënten/patiënten

29%

Trots van medewerkers op de organisatie
vergroot

27%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Vanuit het onderwijs en de gemeenten – die bekend zijn met de activiteiten op imago en voorlichting –
onderschrijft 1 op de 3 respondenten een bijdrage aan een realistisch beeld van het werk voor onder
andere (toekomstige) leerlingen (in het geval van het beroepsonderwijs), herintreders en mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt (in het geval van gemeenten). Verder ervaart 1 op de 3 onderwijsinstellingen dat hun imago en naamsbekendheid in de regio door deze activiteiten toeneemt.

5.3

Effecten werving en selectie

Alle 14 regionale werkgeversorganisaties besteden aandacht aan de werving en selectie van voldoende
en bekwaam personeel. Hierbij geeft elke regionale werkgeversorganisatie op eigen wijze invulling aan
dit onderwerp om te zorgen voor instroom, werving & selectie, loopbaanontwikkeling en mobiliteit.

Output: bekendheid en gebruik werving en selectie blijft hoog
Net als vorig jaar is de bekendheid en gebruik van de regionale wervings- en selectieactiviteiten hoog. In
de figuur op de volgende bladzijde is dit inzichtelijk gemaakt.
Bekendheid en gebruik wervings- en selectieactiviteiten door werkgevers
2017 (N=442)

2018 (N=366)

2%
5% 4%

7%
3%

86%

7%

82%

Mee bekend en
maken hiervan
gebruik
Mee bekend en
gaan hiervan
gebruikmaken
Mee bekend, maar
maken hiervan
geen gebruik
Niet bekend/weet
niet

Hierbij tekenen we aan dat de enkele werkgevers die in de toekomst nog van plan zijn om gebruik te
maken van de werving en selectie, vooral de vacaturebanken van belang vinden (volgens driekwart) en
de loopbaanportals en collectieve inkoopmogelijkheden (volgens de helft).
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Output: grootste gebruik vacaturesites ooit gemeten
Het belang van de werving- en selectieactiviteiten van de regionale werkgeversorganisaties is met de
jaren toegenomen. Zeker nu veel werkgevers kampen met personeelstekorten. Dit zien we terugvertaald
in het gebruik van de regionale vacaturesites (zie de onderstaande figuur).
Aantal werkgevers dat vacatures plaatste op de vacaturesites (peildatum 31 december 2017)

1.139
Werkgevers plaatsten
vacatures

Bijna 48.000

42

Geplaatste vacatures
in totaal

Vacatures gemiddeld
per werkgever

Op de vacaturesites van de regionale werkgeversorganisaties plaatsten een groter aantal werkgevers
vacatures6. Tevens is de totale omvang van het aantal vacatures – en het gemiddeld aantal vacatures per
werkgever – sinds de start van de externe monitoring en evaluatie nog nooit zo hoog geweest. In de
figuur op de volgende bladzijde staat dit weergegeven.7
Ontwikkeling totaal aantal vacatures op de vacaturesites van de regionale werkgeversorganisaties
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Aan de werkgevers (N=301) die gebruikmaken van de regionale werving en selectie is gevraagd of deze
activiteiten (volledig) aansluiten bij hun wensen. Dit blijkt voor ruim de helft van de werkgevers geheel
het geval te zijn, terwijl dit bij 1 op de 3 werkgevers deels en bij een enkele werkgever niet zo is.
Onder deze twee laatste groepen werkgevers – waarvoor de werving en selectie niet (volledig) aansluit –
is nagegaan of zij hierin veranderingen wensen. Bijna driekwart van deze werkgevers heeft hier behoefte
aan. Zij noemen de volgende punten die overigens bij een deel van de regionale werkgeversorganisaties
al volledig worden ingevuld, maar bij een deel nog niet:
 aandacht in de werving en selectie – naast bijvoorbeeld verzorgenden en verpleegkundigen –voor
gespecialiseerde (hbo-)functies in de curatieve en langdurige zorg en beroepen in de eerstelijnszorg
(zoals apothekersassistenten en paramedici) en het welzijnswerk (waaronder sociaal werkers);
6

7

Hierbij zien we in 8 regio’s een toename van het aantal werkgevers, in 2 regio’s is dit aantal gelijk gebleven en in 4 regio’s is een
daling waarneembaar. Zie voor meer gedetailleerde informatie naar regio schema I.7 in de bijlage.
Ook zien we in schema I.7 in de bijlage dat in 11 regio’s sprake is van een (flinke) toename van het aantal vacatures. In 3 regio’s
is sprake van een daling. Daarnaast is in 10 regio’s het gemiddeld aantal vacatures per werkgever toegenomen, terwijl dit aantal
in 4 regio’s daalde.
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extra inzet van sociale media om jongeren te werven;
wervingsacties richting zij-instromers;
opzet van regionale flex-, talenten- of andersoortige (regionale) arbeidspools;
uitbreiding van het aanbod via bijvoorbeeld videosollicitatie en speeddates.

Outcome: werving- en selectie van blijvende betekenis
Tijdens de nulmeting brachten we al in beeld dat driekwart van de gebruikers door de activiteiten van de
regionale werkgeversorganisaties een betere werving en selectie ervaart. In de tussenmeting is dit beeld
onveranderd. Ook ditmaal geeft een vrijwel even groot deel van de werkgevers aan dat ze door de
vacaturesites en (aanpalende) activiteiten als collectieve inkoop en arbeidspools medewerkers beter
kunnen werven en selecteren. Hierbij merken we op dat 66% van de werkgevers dit effect nu al ervaart.
Nog eens 10% voorziet dit effect voor de toekomst. Dit betreft bij elkaar opgeteld driekwart van de
werkgevers – die van het aanbod gebruikmaken – en toont aan dat de activiteiten op werving en selectie
van blijvende betekenis zijn.
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6.
6.1

Impact kwalificeren en duurzame inzetbaarheid
Inleiding

In dit hoofdstuk sluiten we af met (de ontwikkeling in) de outcome van Koersen op Kansen rondom de
kwalificatie (paragraaf 6.2) en duurzame inzetbaarheid (paragraaf 6.3) van medewerkers. Hiermee komt
de impact van de derde programmalijn (Kwalificeren voor Zorg en Welzijn) en de vierde programmalijn
(Duurzame Inzetbaarheid) aan bod. Hierbij zijn de uitkomsten in dit hoofdstuk over de tussenmeting van
Koersen op Kansen gebaseerd op maximaal 366 van de 396 werkgevers die respondeerden op deze
programmalijnen.

6.2

Effecten kwalificeren van medewerkers

Vanuit de programmalijn Kwalificeren voor Zorg en Welzijn voeren alle 14 regionale werkgeversorganisaties activiteiten uit om leerlingen, zij-instromers/herintreders en zittende medewerkers (beter)
te kwalificeren voor de (toekomstige) arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Belangrijke voorbeelden zijn:
 het SectorplanPlus;
 de onderwijsnetwerken (voor de afstemming beroepsonderwijs-beroepspraktijk);
 de regionale afspraken/convenanten rondom opleiden en stages;
 het ontwikkelen/aanpassen van de opleidingen en de beroepspraktijkvorming;
 de collectieve inkoop van cursussen en opleidingen voor zittend personeel;
 (pilot)activiteiten omtrent zij-instroom en ‘matchingstrajecten’.

Output: activiteiten op kwalificeren vooral bekend bij onderwijs
De bekendheid met de voornoemde activiteiten onder zowel werkgevers, het onderwijs als gemeenten
is groot, zoals te zien is in de onderstaande figuur. Bovendien geeft met name het onderwijs aan bij deze
activiteiten (actief) betrokken te zijn.
Bekendheid met activiteiten op kwalificeren voor zorg en welzijn

Werkgevers (N=366)
16%
27%

Onderwijs (N=39)

8% 8%

Gemeenten (N=30)

33%
85%

57%

10%

57%

Ja, bekend
met de
activiteiten
Van gehoord,
niet mee
bekend
In zijn geheel
niet mee
bekend

Outcome: bekend met ontwikkelingen sector en gevolgen voor onderwijs
Onder de respondenten die inhoudelijk bekend zijn met de activiteiten op kwalificeren voor zorg en
welzijn is in de tussenmeting voor het eerst getoetst welke effecten optreden. In het figuur op de
volgende bladzijde staan de belangrijkste outcome-effecten in één oogopslag weergegeven. Daarnaast
tekenen we aan dat twee derde van zowel de werkgevers als het beroepsonderwijs ervaart dat zij door
de activiteiten beter op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de sector en de gevolgen daarvan voor
de (benodigde) scholingsactiviteiten. Dit geldt eveneens voor ruim vier op de vijf gemeenten.
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Outcome op kwalificeren voor zorg en welzijn (peildatum medio 2018)
Afstemming met beroepsonderwijs verbeterd

47%

Nieuwe leerroutes ontwikkeld

36%

Beroepspraktijkvorming deels aangepast

26%

Kwaliteit (instromende) medewerkers verhoogd

21%

Tekorten arbeidsmarkt gereduceerd

12%

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
toegeleid naar werk

47%

Werkgelegenheid in regio behouden

47%

Tekorten arbeidsmarkt gereduceerd

6%

Nieuwe leerroutes ontwikkeld

50%

Afstemming met werkgevers verbeterd

47%

Curriculum deels aangepast

44%

Betere aansluiting onderwijsaanbod

44%

Betere competentie afgestudeerden

41%

Tekorten arbeidsmarkt gereduceerd

18%
0%

Werkgevers (N=207)

Gemeenten (N=17)

20%

40%

60%

Beroepsonderwijs (N=34)

Voor het beroepsonderwijs geldt dat deze effecten eerder zijn getoetst tijdens de nulmeting. Toen
kwamen al deze effecten minder sterk naar voren. Daarnaast is 1 effect nu voor het eerst getoetst,
namelijk of tekorten voor bepaalde functies op de arbeidsmarkt zijn gereduceerd (of voorkomen).
In het bovenstaande schema is bovendien zichtbaar dat een belangrijk actueel onderwerp – het
reduceren van tekorten op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn– in beperkte mate is ervaren als een
effect van de programmalijn Kwalificeren voor Zorg en Welzijn. Dit kan verklaren waarom de activiteiten
op deze programmalijn volgens ongeveer 40% van zowel de werkgevers als gemeenten en ongeveer 60%
van de onderwijsinstellingen nog niet (volledig) aansluiten bij hun wensen. Zij zouden graag zien dat
onder meer aandacht komt voor:
 het kwalificeren van hoog opgeleide professionals op hbo+ en wo-niveau, in het bijzonder voor de
ouderenzorg (zoals de SOG/geriater), GGZ en welzijn (naar voren gebracht door werkgevers en het
beroepsonderwijs);
 een betere en omvangrijkere opleidingsinfrastructuur met meer stageplaatsen (beroepsonderwijs);
 meer niveau 2 opleidingen voor gemotiveerde kandidaten die niveau 3 niet aankunnen (naar voren
gebracht door gemeenten).
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6.3

Effecten beleid duurzame inzetbaarheid medewerkers

Alle 14 regionale werkgeversorganisaties ontplooien – vanuit de vierde programmalijn van Koersen op
Kansen – (beleids)activiteiten voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hierbij gaat het om:
 het programma Gezond en Zeker, zie voor meer informatie: www.blijfinzetbaar.nl;
 workshops, leergangen en masterclasses;
 symposia, werkconferenties en bijeenkomsten, bijvoorbeeld over de zelfregie van medewerkers en
generatie- en vitaliteitsmanagement;
 netwerken en communities rondom arbo, verzuim, PSA/werkdruk, ergonomisch werken, agressie en
veiligheid, re-integratie, vitaliteit en werkgeluk, werk-privé balans en werk & mantelzorg;
 loopbaanplatforms en loopbaandiensten (inclusief gesprekken met medewerkers);
 activiteiten omtrent talentbehoud voor zorg en welzijn.

Output: aanbod benut om medewerkers te behouden
Vrijwel alle werkgevers zijn bekend met (een deel van) het aanbod op duurzame inzetbaarheid of hebben
hiervan gehoord. Slechts voor een minderheid is dit niet zo.
Bekendheid met activiteiten op duurzame inzetbaarheid

Werkgevers (N=364)
Ja, bekend met de activiteiten
12%
25%

63%

Van gehoord, niet mee bekend

In zijn geheel niet mee bekend

Bovendien heeft bijna de helft (namelijk 47%) van de werkgevers – die ermee bekend zijn (N=227) – het
aanbod benut om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in hun eigen zorg- of welzijnsorganisatie
te verbeteren. Nog eens 1 op de 5 werkgevers (19%) verwacht dit te gaan doen. Ook vanwege het belang
voor werkgevers om extra in te zetten op het behoud van medewerkers om de (huidige) tekorten aan
personeel minder sterk te laten toenemen. De inzet op vitaal en gezond personeel draagt hieraan bij.

Outcome: eerste concrete effecten zichtbaar
Waar werkgevers in de vorige meting vooral beleidsmatige effecten ervaarden op het vlak van duurzame
inzetbaarheid (zoals meer aandacht voor verzuim), zijn nu in sterkere mate concrete effecten gemeten.
Hieronder is dit zichtbaar voor de (227) werkgevers die het aanbod op duurzame inzetbaarheid benutten.
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Outcome op beleid duurzame inzetbaarheid volgens werkgevers (peildatum medio 2018)

Meer aandacht voor verzuim

Interne mobiliteit medewerkers bevorderd

41%

18%

Externe mobiliteit medewerkers bevorderd

16%

Vitaliteit medewerkers toegenomen

15%

Verzuim afgenomen (of minder toegenomen)

12%

Ja, effect is aanwezig

11%

15%

14%

20%

15%

Effect wordt verwacht

Naast meer aandacht voor (maatregelen voor het terugdringen van) verzuim is zichtbaar dat het aanbod
werkgevers heeft geleid tot (interne en externe) mobiliteit om mensen binnen of buiten de eigen
organisatie op een juiste (voor de persoon in kwestie meer duurzame) plek in te zetten.
Ook ervaart 1 op de 6 werkgevers dat de vitaliteit van hun medewerkers is toegenomen en (nog eens) 1
op de 5 verwacht dit effect voor de toekomst. Een ander tastbaar effect is het ziekteverzuim. Door het
aanbod op duurzame inzetbaarheid stelt 1 op de 8 werkgevers dat dit verzuim is afgenomen of niet
verder is gestegen. Nog eens 1 op de 6 verwacht dit effect in de toekomst te kunnen ervaren.
Voor de helft van de werkgevers (52%) sluiten de huidige activiteiten op duurzame inzetbaarheid volledig
aan bij hun wensen. Voor de overige werkgevers is dit deels (29%) of niet (8%) zo. Zij zouden graag zien
dat meer maatwerk wordt geboden op het vlak van duurzame inzetbaarheid richting hun organisatie.
Ook heeft een deel van deze werkgevers – in de vorm van bijvoorbeeld implementatieplannen – behoefte
aan eenvoudige(re) instrumenten om met duurzame inzetbaarheid zelf aan de slag te kunnen gaan. Het
doorvoeren van deze veranderingen/het toevoegen van deze elementen aan het bestaande aanbod van
(een deel van) de regionale werkgeversorganisaties vergroot volgens deze werkgevers de effectiviteit
van de programmalijn beleid duurzame inzetbaarheid.
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Bijlage
Participatie- en dekkingsgraad
In schema I.1 tot en met I.4 zijn de participatie- en dekkingsgraad van werkgevers in zorg en welzijn in
detail uiteengezet. Conform het landelijk AZW-programma onderscheiden we de volgende branches:
 Universitair Medische Centra (UMC’s): de 8 universitair medische centra in Nederland;
 Algemene en overige ziekenhuizen (ziekenhuizen): bestaande uit algemene ziekenhuizen,
categorale ziekenhuizen, praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra;
 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ): bestaande uit geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg
met overnachting, dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg,
praktijken van psychiaters, praktijken van psychotherapeuten en psychologen;
 Gehandicaptenzorg (GHZ): huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en
psychiatrische cliënten, huizen voor niet-verstandelijk gehandicapten, dagverblijven voor nietverstandelijk gehandicapten, ondersteuning en begeleiding van gehandicapten;
 Verpleging en verzorging/thuiszorg (VVT): verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg;
 Huisartsenzorg & gezondheidscentra (HAZ & GC): huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en
overige zorg;
 Welzijn & maatschappelijke dienstverlening (W&MD): maatschappelijke opvang met overnachting,
welzijnszorg ouderen, peuterspeelzaalwerk, maatschappelijk werk, lokaal welzijn, overig
maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen welzijn;
 Jeugdzorg (JZ): jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg;
 Kinderopvang (KO): bestaande uit de kinderopvangcentra in Nederland.
Schema I.1
Branche

Aangesloten werkgevers naar branche en grootteklasse (incl. mutatie t.o.v. nulmeting)
Aantal

Mutatie in
aantallen

Klein
(<50 fte)

Middelgroot
(50- 249 fte)

Groot
(250-999 fte)

Zeer groot
(≥1.000 fte)

Niet
bekend

6

0

0%

0%

0%

100%

0%

97

+25

11%

26%

31%

32%

0%

GGZ

156

+11

47%

17%

22%

13%

1%

GHZ

186

+8

30%

26%

25%

18%

1%

VVT

443

+34

20%

31%

30%

19%

0%

41

-44

51%

41%

5%

2%

0%

111

-6

48%

40%

12%

1%

0%

Jeugdzorg

74

+13

34%

30%

31%

5%

0%

Kinderopvang

13

-3

38%

46%

15%

0%

0%

n.b.

100%

0%

0%

0%

0%

+47

29%

29%

25%

16%

0%

UMC’s
Ziekenhuizen

HAZ & GC
W&MD

Overig

9

Totaal

1.136

n.b.

* Een deel van de werkgevers is door hun bovenregionale werkgebied bij meerdere regionale werkgeversorganisaties
aangesloten. Zonder deze ‘dubbelingen’ zijn 886 unieke werkgevers aangesloten. Een stijging van +11 organisaties
ten opzichte van de nulmeting van Koersen op Kansen. Daarnaast is zichtbaar dat het aantal werkgevers binnen de
huisartsenzorg en gezondheidscentra is gedaald. Deze daling houdt vooral verband met een herclassificering door
de regionale werkgeversorganisaties van deze groep werkgevers. Zij zijn nu, bij nader inzien, vaak ingedeeld bij
andere branches. Deze herclassificering heeft ook plaatsgevonden voor niet-aangesloten werkgevers (zie de
uitkomsten in het volgende schema I.2).
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Schema I.2
Branche

Niet-aangesloten werkgevers naar branche/grootteklasse (incl. mutatie t.o.v. nulmeting)
Aantal

Mutatie

Klein
(<50 fte)

Middelgroot
(50- 249 fte)

Groot
(250-999 fte)

Zeer groot
(≥1.000 fte)

Niet
bekend

2

0

0%

0%

0%

100%

0%

Ziekenhuizen

24

0

8%

0%

17%

71%

4%

GGZ

37

-1

30%

11%

19%

14%

27%

GHZ

37

+10

14%

38%

11%

24%

14%

VVT

83

+9

19%

29%

24%

16%

12%

HAZ & GC

29

-22

72%

10%

14%

3%

0%

W&MD

38

-10

61%

32%

5%

0%

3%

Jeugdzorg

15

+2

7%

47%

40%

0%

7%

Kinderopvang

18

-12

67%

33%

0%

0%

0%

n.b.

0%

0%

0%

0%

100%

-19

31%

24%

16%

16%

9%

UMC’s

Overig

6

Totaal

289

Schema I.3

n.b.

Intensiteit van samenwerking met stakeholders (peildatum medio 2018)

Type
stakeholder

Aantal regionale
werkgeversorganisaties waar
samenwerking is

Veel samenwerking

Niet veel, niet
weinig

Weinig
samenwerking

UWV

14

71%

21%

7%

Zorgverzekeraars

14

29%

57%

14%

Vakbonden

14

15%

69%

15%

Ministeries

13

31%

62%

8%

Zorgkantoren

13

0%

62%

38%

PO/VO

12

33%

58%

8%

Brancheorganisaties

11

36%

36%

27%

Provincies

11

27%

27%

45%

SW-bedrijven/Cedris

11

18%

36%

45%

O&O-fondsen

11

9%

55%

36%

Patiëntenorganisaties

9

0%

22%

78%

Mantelzorgorganisaties

8

13%

50%

38%

Universiteiten

8

0%

63%

38%

RPA’s/POA’s

7

43%

14%

43%
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Schema I.4

Landelijke dekkingsgraad RegioPlus naar branche en totaal (incl. mutatie t.o.v. nulmeting)

Branche

Teller

Noemer

Dekkingsgraad

Mutatie

UMC’s*

55.278

72.118

77%

-5%

ZHZ

120.218

201.088

60%

+3%

GGZ

55.791

79.003

71%

-1%

GHZ

140.689

172.121

82%

+2%

VVT

304.470

415.646

73%

-1%

2.882

30.486

9%

-7%

679.328

970.462

70%

0%

W&MD

10.960

60.578

18%

+2%

Jeugdzorg***

12.292

29.940

41%

-13%

Kinderopvang

3.766

83.652

5%

0%

Welzijn totaal

27.018

174.170

16%

-2%

706.346

1.144.632

62%

0%

HAZ & GC**
Zorg totaal

Totaal Z&W

Bron: PFZW aangevuld met gegevens van NFU, peildatum 31 december 2017
* Het aantal medewerkers van het Erasmus MC is gebaseerd op de peildatum van 31 december 2016.
** Gelijk aan de uitkomsten bij de participatiegraad (zie schema I.1 en I2) is zichtbaar dat de dekkingsgraad binnen
de huisartsenzorg en gezondheidscentra (HAZ en GC) is gedaald. Deze daling houdt eveneens verband met een
herclassificering, namelijk van een (zeer grote) werkgever die niet langer onder de cao Gezondheidscentra valt maar
onder de cao VVT. Als ‘spiegel’ is (mede) hierdoor de dekkingsgraad binnen de VVT gestegen.
*** In tegenstelling tot de uitkomsten bij de participatiegraad (zie schema I.1 en I2) is zichtbaar dat de dekkingsgraad
binnen de jeugdzorg is gedaald. Dit komt deels voort uit het feit dat de penitentiaire inrichting niet bij PFZW maar
bij ABP thuishoren. Hierdoor tellen zij in de ‘teller’ niet mee en komt de dekkingsgraad lager uit.
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Waardering voor regionale werkgeversorganisaties
Schema I.5

Gemiddeld rapportcijfer werkgevers voor aanbod en diensten (N=350)

deRotterdamseZorg

7,7

Transvorm

7,7

Utrechtzorg

7,7

Care2Care

7,5

SIGRA

7,5

Viazorg

7,4

WGV Zorg en Welzijn

7,4

WZW

7,4

ZorgpleinNoord

7,4

Zorg aan Zet

7,3

Zowelwerk*

7,3

ZorgZijn Werkt

7,2

WGV Z&W Zuid-Holland Zuid

7,1

VBZ

6,6

RegioPlus gemiddeld

7,4
0

2

4

6

8

10

* Het gemiddelde rapportcijfer van Zowelwerk dient met enige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd, omdat
slechts 4 werkgevers van deze regionale werkgeversorganisaties een rapportcijfer hebben gegeven.

Inspelen op trends en ontwikkelingen
Schema I.6

Mate waarin regionale werkgeversorganisaties volgens werkgevers inspelen op actuele
trends/ontwikkelingen

Boventalligheid personeel binnen bepaalde
beroepen

72%

6% 6%

15%

7% 9%

14%

Omscholen van personeel

70%

Ontgroening en vergrijzing

70%

3% 11%

17%

Hoger opgeleid personeel

69%

3% 11%

17%

Flexibilisering personeelsbestand

63%

Faciliteren mantelzorg

55%

Sociale innovatie en technologie om het werk
slimmer te organiseren

54%
0%

Ja, de regio speelt hierop in
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20%

Nee, maar wel wenselijk

8%
10%
5%
40%

9%

12%

23%

19%

60%

Nee, hoeft ook niet

20%

22%
80%
Weet niet

100%

Gebruik regionale vacaturesites
Schema I.7
Organisatie

Gebruik regionale vacaturesites (inclusief mutatie t.o.v. nulmeting)
Aantal
werkgevers

Mutatie

Totaal aantal
vacatures

Mutatie

Gemiddeld aantal
per werkgever

Mutatie

Care2Care

31

0

730

+82

24

+3

DRZ

20

-6

550

-940

28

-29

SIGRA

70

0

1.474

+430

21

+6

Transvorm

200

+39

12.809

+5.254

64

+17

Utrechtzorg

64

-8

3.800

-1.900

59

-20

VBZ

31

+6

1.077

-469

35

-27

Viazorg

75

-2

2.599

+972

35

+14

126

+1

5.189

+1.091

41

+8

WGV Z&W ZHZ

12

-3

83

+8

7

+2

WZW

86

+21

2.959

+1.690

34

+14

Zorg aan Zet

104

+2

3.158

+437

30

+3

ZorgpleinNoord

243

+85

10.489

+3.253

43

-3

ZorgZijn Werkt

59

+13

2.548

+1.222

43

+14

Zowelwerk

18

-6

440

+125

24

+11

1.139

+142

47.905

+ 11.255

42

+5

WGV Z&W

Totaal

Disclaimer
De uitkomsten van de monitoring in dit rapport zijn gebaseerd op de opgevraagde informatie bij de 14
regionale werkgeversorganisaties. Voor de uitkomsten van de evaluatie zijn (telefonisch en digitaal)
werkgevers zorg en welzijn, onderwijsinstellingen en gemeenten uit het hele land geraadpleegd. Voor
het berekenen van de dekkingsgraad van RegioPlus binnen zorg en welzijn is gebruikgemaakt van de
bestanden van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en de zes aangesloten UMC’s (inclusief een
toets via het NFU). Bureau Bartels heeft deze gegevens geverifieerd en bij elkaar gebracht in dit rapport.
Verder merken we op dat op basis van de monitoring en evaluatie in dit rapport een algemeen landelijk
beeld is neergezet. Tussen de 14 regionale werkgeversorganisaties is in de praktijk sprake van diversiteit.
Daarbij vervult elke regionale werkgeversorganisatie een positie op de arbeidsmarkt waarbij de context
van de netwerken met het beroepsonderwijs, de gemeenten en andere stakeholders verschilt. Vandaar
dat elke regionale werkgeversorganisatie de uitkomsten van de monitoring en evaluatie teruggekoppeld
heeft gekregen via een regionaal beleidsdocument en een factsheet.

Begrippenlijst
In deze rapportage hanteren we de volgende begrippen:
 Input: het aanbod aan activiteiten op de programmalijnen van Koersen op Kansen;
 Output: de bekendheid en het gebruik van de programmalijnen;
 Outcome: structurele impact programmalijnen volgens werkgevers, beroepsonderwijs, gemeenten;
 SPP: staat voor strategische personeelsplanning;
 Zorg: UMC’s, algemene/overige ziekenhuizen, GGZ, gehandicaptenzorg, VVT en huisartsenzorg &
gezondheidscentra;
 Welzijn: welzijn & maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang.
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