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De arbeidsmarkt van de Nederlandse 
gezondheidszorg als ‘patiënt’: een diagnose en 
enkele behandeladviezen 
 
RONALD BATENBURG EN MARGO BROUNS 

 
In dit artikel gaan we nader in op de opleidings- en beroepsstructuur van de 
zorgsector in Nederland. Hoewel de organisatie van de zorg grootscheepse 
veranderingen ondergaat, is de functiestructuur van de beroepsbevolking in deze 
sector in de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. Een meta-analyse op basis 
van twee toonaangevende trendrapporten over de afgelopen tien jaar laat zien 
dat de knelpunten op de zorgarbeidsmarkt niet altijd even groot en acuut zijn 
geweest. Daarbij valt op dat er een ‘waterscheiding’ bestaat tussen de 
arbeidsmarkt voor artsen en andere zorgberoepen. Wordt voor artsen de 
arbeidsmarkt nationaal gepland, voor de veel grotere groep van 
verpleegkundigen en verzorgenden wordt de arbeidsmarkt niet, of nauwelijks 
gestuurd. Een andere constatering is dat vooral gepoogd wordt knelpunten op de 
arbeidsmarkt op te lossen door de capaciteit te verhogen, maar veel minder door 
innovaties in de opleidings- en beroepsstructuur. Naar aanleiding van deze 
analyse wordt in dit artikel gepleit voor integraal arbeidsmarktbeleid in de zorg, 
dat uitgaat van veranderingen en segmentering van de zorgvraag. We betogen 
dat verschillende typen zorgvragen verschillende skill mixes van zorgberoepen 
en competentiebundels vereisen, en dat ook het onderkennen van regionale 
variatie het arbeidsmarktbeleid meer zorggericht kan maken. 

 

INLEIDING 
Het kan weinigen ontgaan zijn dat de zorgsector de laatste jaren een transformatie 
ondergaat. Onder het huidige kabinetsbeleid wordt marktwerking in de zorgsector 
steeds verder doorgevoerd. Na de stelselwijziging in 2006 heeft de overheid meer 
afstand genomen in met name de financiering van de zorg. Zorgverzekeraars spelen 
nu een centrale rol in het zorgstelsel, waarin zij verantwoordelijk zijn geworden voor 
de inkoop van eerstelijns zorg en ziekenhuiszorg ten behoeve van hun cliënten: de 
individuele burgers als ‘zorgconsumenten’. 
Deze stelselwijzigingen binnen de zorg vormen een belangrijke context voor de 
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ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (Polder & Van der Lucht, 2010; RVZ, 2010). De 
druk tot productiviteitsverhoging neemt toe, terwijl het primaire zorgverleningproces 
complexer zo niet nog arbeidsintensiever wordt, waardoor het zeer moeilijk is 
productiviteitswinst te realiseren (vgl. Tonkens, 2003). Er zijn steeds meer 
technologische mogelijkheden die vragen om superspecialisering van de 
professional, terwijl de zorgvrager voorkeur heeft voor integrale zorg (RVZ, 2006). 
Zorgorganisaties worden groter en commerciëler bestuurd, onder andere om meer 
marktmacht ten opzichte van zorgverzekeraars te realiseren. Vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt van de zorgsector worden hierdoor beïnvloed, maar deze beïnvloeding 
is complex en veranderlijk (Zorginnovatieplatform, 2009). Zoals we zullen 
beschrijven, is er geen sprake van één arbeidsmarkt in de zorg, maar zijn er vele 
verschillende deelmarkten. Daarvan zijn sommige zeer gevoelig voor 
marktontwikkelingen en worden andere weer direct gestuurd door beleid. 
De zorgsector staat te boek als een van de weinige sectoren waarin de 
werkgelegenheid ondanks economische fluctuaties blijft stijgen, maar waar ook 
personeelstekort en krapte steeds nijpender worden (Zorginnovatieplatform, 2009; 
Eggink et al., 2010). Dit is een tendens die overigens in veel Europese landen wordt 
genoemd (OECD, 2008; Dussault et al., 2010; Commission of the European 
Communities, 2008). Over oplossingen voor het toenemende capaciteitsprobleem in 
de zorg wordt veel gediscussieerd, waarbij de betaalbaarheid van de zorg vaak de 
belangrijkste drijfveer vormt. Veel minder wordt echter gekeken waar en waarom 
zich knelpunten op de arbeidsmarkt van de zorg voordoen, en hoe consistent dit 
probleem nu eigenlijk is. In dit artikel proberen we dit wel te doen door de 
arbeidsmarkt van de zorgsector te zien als een resultante van drie deelsystemen: de 
beroepenstructuur, de opleidingsstructuur en de zorgvraag (vgl. Frenk et al., 2010). 
Inzicht in alle drie de deelsystemen is nodig om de vraag te beantwoorden hoe de 
arbeidsmarkt van de zorgsector in Nederland er nu voor staat, hoe deze zich 
ontwikkelt in termen van mogelijke tekorten, overschotten, mismatches en andere 
knelpunten. Dit is de kernvraag van dit artikel. De aansluiting tussen beroepen, 
opleidingen en werkvelden in de gezondheidszorg speelt op veel niveaus en kent vele 
aspecten. Zo gaat het in kwantitatieve zin over voldoende aanbod van zorgverleners 
in relatie tot de zorgvraag. Deze aansluiting speelt op nationaal niveau, regionaal en 
wijkniveau, maar ook binnen instellingen en praktijken. In kwalitatieve zin gaat het 
om het definiëren van de juiste competentieprofielen van de huidige en aankomende 
zorgverleners. Ook deze aansluiting speelt op verschillende niveaus en vormt de 
verantwoordelijkheid van verschillende actoren, zoals het ministerie van VWS, 
OC&W, beroepsverenigingen en opleidingsinstellingen. Door de gelaagdheid, 
rijkheid aan actoren, onderlinge verknoping en veranderlijkheid is de aansluiting 
tussen beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg zowel een complex 
beleidsprobleem als een complex onderzoekprobleem (Plochg et al., 2009; 
Groenewegen et al., 2012). Aan het einde van dit artikel suggereren we een oplossing 
voor deze problemen door een pleidooi voor een samenhangend arbeidsmarktbeleid 
in de zorg te presenteren. 

DE ARBEIDSMARKT EN BEROEPENSTRUCTUUR VAN DE ZORGSECTOR IN NEDERLAND 
Relatief veel activiteiten kunnen onder de zorgsector worden gerekend en daarmee is 
ook het palet aan beroepen, functies en werknemers die tot de (arbeidsmarkt van) de 
zorgsector gerekend kunnen worden, zeer breed en divers. Het Centraal Bureau voor 
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de Statistiek (CBS) hanteert in haar Standaard Beroepenclassificatie (SBC-2010) 
meer dan 150 verschillende werksoorten. Op hoog aggregatieniveau kunnen de 
volgende ’800’-werksoorten tot de zorgsector worden gerekend: 

• 811 Genezen mensen; 
• 812 Medisch ondersteunen; 
• 821 Verplegen; 
• 822 Kraamzorg verlenen; 
• 823 Therapeutisch begeleiden (fysiek); 
• 824 Verzorgen, helpen: ouderen; 
• 825 Verzorgen, helpen: kinderen; 
• 826 Verzorgen, helpen: zieken; 
• 827 Verzorgen, helpen: gehandicapten; 
• 828 Verzorgen, helpen: psychiatrische patiënten. 

Al enige jaren is er een debat gaande over de vraag hoe breed of smal men de 
zorgsector moet interpreteren. Werksoorten zoals 831 Uiterlijk verzorgen (excl. 
haarverzorging), 841 Agogisch, maatschappelijk behandelen en begeleiden, 842 
Activiteiten begeleiden, en 852 Training geven, fysiek coachen, kunnen worden 
gerekend tot de zorgsector, maar worden soms ook tot de welzijnssector gerekend. In 
de onderzoeksnotitie van Han van den Berg in dit nummer worden de CBS-gegevens 
over het arbeidsvolume in de zorg op een rij gezet, die afgebakend zijn op basis van 
de Standaard BedrijfsIndeling (SBI) 2008. 
In dit artikel presenteren we echter de gegevens van het onderzoeksprogramma 
Arbeid in Zorg en Welzijn (AZW), een van de langst lopende dataverzamelingen in 
Nederland specifiek op het terrein van zorg (en welzijn). Sinds 2010 wordt het 
programma uitgevoerd door Panteia, Seor en E,til (daarvoor door Prismant, OSA en 
NIVEL). Hiertoe worden enquêtes onder werknemers en werkgevers uitgezet op 
basis van de polisadministratie van het UWV, die gebaseerd is op de cao-code van de 
verzekeringsplichtige instelling die het UWV aantreft in de loonadministratie. De 
laatste peiling uit 2011 bereikte met een response van 33% ruim 11.000 
respondenten, die een webenquête over hun werkzaamheden invulden. Interessant is 
dat sinds kort ook de originele vragenlijst en de (micro)data voor analyse door 
derden beschikbaar zijn via www.azwinfo.nl. 
Binnen het AZW-programma is het onderzoeksconsortium voor zijn meest recente 
enquête uitgegaan van 1,2 miljoen personen verdeeld over 14 cao-codes. De grootste 
sectoren vormen de ziekenhuizen (ruim 300.000 personen), verpleeg- en 
verzorgingshuizen (ruim 250.000 personen) en de gehandicaptenzorg (ruim 177.000 
personen). Selecteren we via de portal www.azwinfo.nl de werknemers die in de 
zorgsector werkzaam zijn, dan kunnen we de beroepenstructuur van deze 
arbeidsmarkt bezien naar vijf functieniveaus. Tabel 1 laat zien dat deze zeer stabiel is 
over de laatste vijf jaren waarvoor gegevens beschikbaar zijn. 
Recentelijk zijn er wel wat ontwikkelingen die de beroepenstructuur kunnen gaan 
veranderen. Zo kunnen verpleegkundigen nu ook een masteropleiding volgen en als 
verpleegkundig specialist een functie op wetenschappelijk niveau vervullen. En op 
basis van ervaring (erkenning verworven competenties, EVC) krijgen zorgwerkers 
wat meer carrièrekansen binnen instellingen. Op de structuur van het functiegebouw 
van de zorg hebben deze ontwikkelingen echter weinig invloed. De 
beroepenstructuur van de gezondheidszorg wordt gekenmerkt door een vrij strikte 
afbakening van domeinen, taken en verantwoordelijkheden, die historisch zo is 
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gegroeid (vgl. Groenewegen et al., 2007). Zo is in de Wet BIG (Wet op de beroepen 
in de individuele gezondheidszorg) zeer specifiek en wettelijk vastgelegd welke 
handelingen voorbehouden zijn aan welke zorgberoepen, waaronder het 
voorschrijven van medicatie, maar ook het stellen van diagnosen en het uitvoeren 
van behandelingen (Dute et al., 2009). 

[TABEL 1 ] 

KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN OP DE ARBEIDSMARKT VAN DE ZORGSECTOR 
Zoals hiervoor is beschreven, is de arbeidsmarkt van de zorgsector groeiend en qua 
beroepenstructuur opvallend ‘stabiel’, hetgeen de vraag steeds relevanter maakt hoe 
dit zich verhoudt tot de groeiende personeelskrapte in de zorg. Daartoe dient eerst 
een nadere diagnose te worden gemaakt naar het ontstaan en de locatie van 
knelpunten op de arbeidsmarkten van de zorg. Om dit te doen maken we in dit artikel 
gebruik van gegevens van een aantal onderzoeksinstellingen en instanties die met 
regelmaat empirische gegevens publiceren over de beroepen- en opleidingsstructuur 
in de zorg. We geven de voorkeur aan bronnen die zich op hun eigen, unieke en 
longitudinale gegevens baseren, en die bovendien landelijk dekkend of representatief 
zijn. Dan zijn er twee reeksen waarmee de gehele zorgsector in de inhoudelijke 
breedte gedekt kan worden. 
De eerste reeks trendrapporten die voor de arbeidsmarkt in de zorg hun eigen unieke 
bronnen presenteren, zijn de Capaciteitsplannen (2001-2010). Deze worden twee- a 
driejaarlijks gepubliceerd door het zogenaamde Capaciteitsorgaan. Dit orgaan 
adviseert sinds 1999 de minister over de benodigde instroom in de initiële 
geneeskundeopleidingen (de ‘numerus fixus’) en de benodigde instroom in de 
medische en tandheelkundige vervolgopleidingen (zoals huisarts, medisch specialist, 
sociaal geneeskundige beroepen). Het doet dit door monitoring van de arbeidsmarkt 
van artsen en een aantal paramedische beroepen, en het uitvoeren van 
capaciteitsramingen die mede door het NIVEL en Prismant worden ondersteund. 
Deze ramingen zijn onder andere gebaseerd op registratiegegevens van de 
artsenvereniging KNMG, medische beroepsverenigingen en aparte enquêtes die 
onder verschillende beroepsbeoefenaren periodiek worden uitgevoerd. 
De tweede reeks trendrapporten vormen de Rapportages Arbeid in Zorg en Welzijn. 
Deze zijn in de periode 2000-2011 door achtereenvolgens het NIVEL, de Organisatie 
voor Strategisch Arbeidsmarkt Onderzoek (OSA) en Prismant uitgevoerd. Het 
recente rapport uit 2011 (hiervoor ook geciteerd) is uitgegeven door Panteia, Seor en 
E,til. Deze trendrapporten zijn gebaseerd op enquêtecijfers die verzameld zijn onder 
panels van werkgevers en werknemers in de zorg. Zo worden in het PGGM-
deelnemersbestand periodieke werknemersenquêtes onder verplegend en verzorgend 
personeel uitgezet, en zijn er jaarenquêtes, die onder zorginstellingen, zoals 
ziekenhuizen en revalidatiecentra, worden uitgezet. 
Grofweg dekken deze twee reeksen trendrapporten twee grote groepen werkenden in 
de zorgsector af: 

• artsen, tandartsen en (para)medici die door het Capaciteitsorgaan worden 
gemonitord; 

• verpleegkundigen en verzorgenden die in de Rapportages Arbeid in Zorg en 
Welzijn worden gemonitord. 
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Voor dit artikel is een meta-analyse op de twee reeksen trendrapporten uitgevoerd. 
Daarbij zijn uit elk rapport allereerst de belangrijkste knelpunten op de arbeidsmarkt 
van de zorgsector geëxtraheerd. Vervolgens zijn deze in chronologische volgorde 
voor beide rapportreeksen op een rij gezet. Tabel 2 vat deze meta-analyse samen. 
Door de knelpunten uit beide reeksen (daar waar mogelijk) voor elk jaar naast elkaar 
te zetten kan worden bezien of de knelpunten die worden genoemd in de 
Capaciteitsplannen voor artsen en(para)medici, al dan niet overeen komen met de 
knelpunten die worden genoemd in de Rapportages Arbeid in Zorg en Welzijn van 
NIVEL/OSA/Prismant/Panteia, Seor en E,til. De trendrapporten worden niet ieder 
jaar uitgebracht; vandaar dat er in de tijdreeks 2000-2010 ook ‘gaten’ vallen. 

[TABEL 2 ] 
Door de twee trendrapporten zo naast elkaar te presenteren en in samenhang met 
elkaar te overzien, vallen verschillende zaken op. Ten eerste zien we dat krapte op de 
arbeidsmarkt bij een aantal rapportages naar voren komt, maar lang niet in alle jaren. 
In 2008 wordt wat de artsen betreft aangegeven dat dreigende tekorten juist zijn 
afgewend. En voor de verpleegkundigen en verzorgenden geven de AZW-rapporten 
in 2008 aan dat de economische recessie op korte termijn juist gunstig is om de 
instroom in het beroep te vergroten. In het laatste rapport van 2011 wordt de urgentie 
van personeelskrapte op de arbeidsmarkt weer wel aangegeven, met name waar het 
gaat om hoger gekwalificeerde functieniveaus in verpleging en verzorging. 
Daarnaast kennen de rapportreeksen voor beide arbeidsmarkten diverse andere 
overeenkomsten, zoals: 

• zowel artsen als verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden kampen als 
beroepsgroep met vergrijzing en staan dus voor de uitdaging een 
leeftijdsbewust personeelsbeleid te voeren; 

• zowel bepaalde verzorgende als sommige medisch specialistische opleidingen 
kennen (relatieve) imagoproblemen om studenten te trekken; 

• door ‘feminisering’ komen dezelfde deeltijd- en uittredewensen onder de 
artsenpopulatie aan de orde die al veel langer bij verpleegkundigen en 
verzorgenden spelen; 

• bepaalde regio’s blijken zowel voor verpleegkundigen, verzorgenden, 
helpenden als artsen minder aantrekkelijk om zich te vestigen of na de studie 
te blijven ‘hangen’; 

• de discussie rond ‘taakherschikking’ geeft aan dat dit in de praktijk en 
opleiding van zowel artsen als verpleegkundigen nog niet volledig plaatsvindt 
en toegepast wordt. 

Als we vervolgens op de twee rapportenreeksen een meta-analyse uitvoeren om de 
genoemde oplossingsrichtingen voor de geconstateerde knelpunten te extraheren, dan 
levert dit (sterk samengevat) het overzicht in tabel 3 op. 
Uit tabel 3 komt het beeld naar voren dat met betrekking tot de capaciteitsproblemen 
onder bepaalde groepen artsen (specialisten ouderengeneeskunde, bedrijfsartsen, 
artsen voor de publieke gezondheidszorg) met name ‘taakherschikking’ en 
‘substitutie’ als oplossingsrichtingen worden genoemd (waarover hieronder meer). 
Voor de nijpender problemen op de arbeidsmarkt voor verpleegkundigen en 
verzorgenden wordt een regionale aanpak bepleit en daarnaast steeds vaker een mix 
van oplossingen in de sfeer van (integraal) personeelsbeleid, ouderenbeleid, meer 
inzet van mantelzorg en arbeidsbesparende technologie. 
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Hierbij moet worden bedacht dat de arbeidsmarkt voor artsen centraal wordt 
gemonitord en gestuurd door capaciteitsramingen en planning van de 
opleidingsinstroom, terwijl de (veel grotere) arbeidsmarkt voor verpleegkundigen en 
verzorgenden – waar juist in het algemeen genomen de grootste tekorten dreigen – 
wordt ‘vrij gelaten’. De rapportenreeksen die we hebben samengevat, benoemen 
knelpunten en oplossingen voor hun ‘eigen’ arbeidsmarkten. Dat is gezien hun 
doelstelling begrijpelijk, maar het bestendigt onbedoeld de waterscheiding tussen de 
twee deel-arbeidsmarkten. Waarmee een integraal arbeidsmarktbeleid nog ver weg 
blijft. 
Een uitzondering vormen evenwel de oplossingsrichtingen die in de loop der jaren 
een aantal keren zijn genoemd rond het herordenen, herverdelen, van taken en 
verantwoordelijkheden in de zorg. Deze discussie rond ‘taakherschikking’, zoals dit 
doorgaans wordt genoemd, komt de laatste jaren pas goed op gang. Het was een van 
de speerpunten van het beleid van VWS en minister Schippers in de afgelopen 
regeringsperiode. In de beleidsdoelstellingen-brief 2011 van de minister wordt het als 
volgt verwoord: ‘(…) taakherschikking de carrièremogelijkheden voor zorgpersoneel 
vergroot, zoals verpleegkundigen en paramedici. Dit maakt het vak voor hen 
aantrekkelijker en verkleint de kans dat zorgpersoneel de zorg verlaat.’ In reactie op 
het kamerdebat stelt de minister overigens ook: ‘Taakherschikking betekent dus niet 
noodzakelijkerwijs dat er minder artsen nodig zijn. Er zijn zowel meer artsen nodig 
als een betere inzet van ander zorgpersoneel. De andere verdeling van taken tussen 
beroepen in de gezondheidszorg en het bevorderen van carrièreperspectief is een 
belangrijke maatregel voor het behoud van het huidige personeel, maar ook voor het 
aantrekken van nieuwe, enthousiaste en maatschappelijk gedreven 
beroepsbeoefenaren.’ 
De reactie van de artsenvereniging KNMG en huisartsenvereniging LHV hierop was 
kritisch: ‘De wetswijziging die taakherschikking in de zorg bij wijze van proef 
mogelijk moet maken, biedt onvoldoende garanties voor de kwaliteit, veiligheid en 
continuïteit van zorg.’ De verenigingen pleiten voor landelijk geldende richtlijnen 
over het indiceren en uitvoeren van bepaalde medische handelingen, geprotocolleerd 
via lokale schriftelijke samenwerkingsafspraken. Taakherschikking zou beperkt moet 
worden tot ‘routinematige handelingen waarvan de risico’s voldoende zijn te 
overzien en die verricht worden binnen het medisch vakgebied waarbinnen de 
nieuwe beroepsbeoefenaar werkzaam is.’ De beroepsvereniging Verpleegkundigen 
en Verzorgenden (V&VN) reageert daarentegen positief: ‘Met dit wetsvoorstel 
neemt Edith Schippers de belemmeringen weg voor verpleegkundig specialisten om 
zelfstandig voorbehouden handelingen te indiceren en uit te voeren. En daar is 
V&VN zeer blij mee.’ 
Het bovenstaande illustreert hoe complex de discussie is wanneer getracht wordt 
beide arbeidsmarkten in de zorg aan elkaar te verbinden. Politieke gevoeligheid rond 
de taakdomeinen van artsen en verpleegkundigen in relatie tot hun opleiding en 
wettelijke verantwoordelijkheid spelen voortdurend op (‘bekwaam en bevoegd’, 
Dute et al., 2009; RVZ, 2010). Vanuit dit gezichtspunt kan het verleggen van het 
perspectief naar de zorgvraag in Nederland de discussie rond taakherschikking in een 
ander daglicht plaatsen; en tevens de weg naar een integraal arbeidsmarktbeleid 
bevorderen. Specifiek inzicht in de zorgvraag kan leidend zijn voor kwantitatieve en 
kwalitatieve planning van beroepsgroepen en voor de doorontwikkeling van de 
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opleidingsstructuren. Deze stelling zal in de volgende paragraaf verder worden 
uitgewerkt. 

[TABEL 3 ] 

Naar een integrale en vraaggerichte visie op de arbeidsmarkt van de zorg 
Een aantal uitzonderingen daar gelaten, vindt het denken over de toekomstige 
beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg ‘aanbodgericht’ plaats. Zoals we in 
de voorgaande paragrafen zagen, richten oplossingen voor knelpunten zich op het 
reguleren van de opleidingsinstroom, doorstroom en uitstroom, en pogingen om tot 
een andere werkverdeling binnen zorgorganisaties te komen door middel van 
taakherschikking. Veel minder wordt de arbeidsmarktproblematiek beschouwd 
vanuit ontwikkelingen in de zorgvraag. Hierbij kan worden gedacht aan de snelle 
ontwikkeling van het aantal chronisch zieken en ouderenspecifieke aandoeningen, 
maar ook de arbeidsgerelateerde en psychosociale problematiek voert de druk op het 
zorgaanbod in Nederland snel op. En de combinatie van deze ontwikkelingen maakt 
deze tevens complex. 
Door ontwikkelingen in de zorgvraag als uitgangspunt te nemen kan een strategisch 
perspectief worden ontwikkeld dat belangenverschillen binnen de zorgsector kan 
overbruggen. Een toonaangevend artikel in The Lancet van Frenk c.s. spreekt van 
een noodzaak in ontwikkelde landen tot ‘(…) redesign of professional health 
education’, omdat de bestaande structuren en indelingen vooral uitgaan van 
onderscheiding in plaats van verbinding tussen beroepen, en daardoor noodzakelijke 
veranderingen in de weg staan. 
‘Professional education has not kept pace with these challenges, largely because of 
fragmented, outdated, and static curricula that produce ill-equipped graduates. (…) 
Laudable efforts to address these deficiencies have mostly floundered, partly because 
of the so-called tribalism of the professions – i.e., the tendency of the various 
professions to act in isolation from or even in competition with each other.’ (Frenk et 
al., 2010: pp. 1923) 
Frenk et al. menen voorts dat veranderingen in de beroepsontwikkeling en de 
beroepenstructuur een directe relatie hebben met ontwikkelingen in het 
onderwijssysteem. Het onderwijssysteem vormt volgens hen de sleutel tot het 
verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De 
zorgsector en haar organisaties zijn echter, zoals ook andere publieke sectoren, 
moeilijk te veranderen en ‘inert’. Veel beroepen in de zorg hebben een sterke intern 
gerichte traditie in termen van opleiding, beroepsvorming en zelfregulering. Het 
meest sprekende voorbeeld zijn de artsen (medisch specialisten), die in veel gevallen 
nog als ‘vrije beroepen’ in maatschapverband opereren (vgl. Plochg et al., 2009; 
Groenewegen et al., 2007), niet alleen in Nederland maar ook in andere landen en in 
andere tijden (vgl. Lulofs, 1983; Abbott, 1988). 
Wat betekenen de veranderingen in de zorgvraag voor de inrichting van het 
onderwijssysteem en daarmee op de beroepenstructuur van de zorgsector; en over 
welke veranderingen hebben we het dan? De ontwikkeling van de zorgvraag (en het 
zorggebruik) in Nederland wordt al decennia lang goed gemonitord en 
geprognosticeerd. De Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) van het 
RIVM bieden periodiek (trend)cijfers, die door veel beleidsmakers en 
zorgverzekeraars intensief worden gebruikt (Polder & Van der Lucht, 2010 en 
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www.vtv2010.nl). Kijken we naar de recente ontwikkelingen, dan is vooral de trend 
van belang dat meer mensen met meerdere ziekten te maken zullen krijgen 
(‘multimorbiditeit’), en binnen de gestegen levensverwachting zorgverleners tevens 
meer te maken krijgen met chronische ziekten zoals diabetes en COPD (Polder & 
Van der Lucht, 2010; RVZ, 2010). Daarnaast neemt het gebruik van psychische 
gezondheidszorg snel toe (depressie en dementie). Een andere belangrijke 
ontwikkeling is dat behandelmethoden en medicatiemogelijkheden zijn toegenomen, 
niet alleen voor genezing en behandeling, maar ook steeds meer voor screening en 
preventie (vgl. Plochg et al., 2009; Stange, 2009). 
Om nu de stap te maken naar een zorgvraaggericht arbeidsmarktbeleid maken we 
gebruik van inzichten uit de bedrijfskunde, in het bijzonder de sociotechniek. In 
Nederland heeft De Sitter school gemaakt met het toepassen aggregatie- en 
segmentatieprincipes om zo het systeem van de vraag naar goederen en diensten 
optimaal af te stemmen op het systeem van productie en aanbod van goederen en 
diensten (vgl. o.a. De Sitter, 1998). Deze afstemming van vraag en aanbod is even 
cruciaal als complex. Organisaties zullen altijd suboptimaal zijn in hun organisatie 
van middelen. En de vraag naar hun diensten en/of producten zal lang niet altijd 
matchen, op de juiste tijd, op de juiste plaats, en tegen de juiste voorwaarden. Een 
belangrijk principe dat hierbij kan helpen, is segmentatie van klantgroepen of 
klantwensen naar de werkstromen die zij met zich meebrengen. Daarbij is het 
volgende onderscheid cruciaal: aan de ene kant klanten die werkstromen met zich 
meebrengen die in grote mate standaard zijn voor de organisatie, en aan de andere 
kant klanten waarvoor van deze standaarden afgeweken moet worden. Dit 
segmenteren en vervolgens ‘parallelliseren’ van de werkstromen maakt gebruik van 
de ’80/20-regel’: voor de meeste organisaties geldt dat 80% van de vraag standaard is 
en 20% niet standaard. Als 80% van de klanten een standaardwens heeft, kunnen 
deze klanten ook op een standaard wijze worden behandeld; voor de overige 20% is 
een flexibele inzet van middelen nodig. Efficiencywinst en kostenbesparing kunnen 
uit de ’80%-stroom’ worden behaald; voor de ’20%-stroom’ zijn investeringen nodig 
waarvan de opbrengsten veel onzekerder zijn. 
Vanuit deze principes formuleren we drie uitgangspunten voor een vraaggericht 
arbeidsmarktbeleid dat de onbedoelde systeemscheidingen binnen de zorg zou 
kunnen overbruggen: 
 

1. Maak onderscheid tussen verschillende zorgvragen. 
2. Formuleer het benodigde zorgaanbod vervolgens in termen van ‘constellaties 

van competenties’ en leid daar de beroeps- en opleidingstructuren van af. 
3. Kies een regionale insteek om de zorgvraag centraal te stellen en het 

zorgaanbod zo veel als mogelijk hierop aan te laten sluiten. 
 

Deze drie uitgangspunten (of: stappen) worden hieronder kort toegelicht. 

Stap 1: Onderscheid verschillende zorgvragen 
‘De’ zorgvraag varieert van zeer eenvoudige en gestandaardiseerde handelingen tot 
hoogcomplexe en zeer risicovolle ingrepen. In dat kader onderscheiden Christensen 
et al. (2009) de volgende driedeling: (1) hoogcomplexe zorg rond ongestructureerde 
problemen, (2) routinematige zorg die volgens vaste protocollen wordt uitgevoerd, 
en (3) netwerkzorg bij multi-probleem casuïstiek waarbij patiënten zelf een grotere 
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rol spelen. In elk domein werken artsen/medisch specialisten, verpleging, verzorging 
en zelfzorg een rol, zij het in verschillende configuraties. 

• De hoogcomplexe zorg vereist zeer goed opgeleide medici en 
verpleegkundigen die op basis van expertise en analytische bekwaamheid op 
intuïtieve wijze oplossingen kunnen bedenken voor onbekende complexe 
situaties. Deze activiteiten zijn niet planbaar, noch qua volume voorspelbaar. 
Deze zorg is ook niet altijd in de directe omgeving van de patiënt te 
lokaliseren. Door het maatwerkkarakter van deze activiteiten zullen 
marktwerking en productiviteitsdruk geen grote invloedfactoren zijn. 
Patiënten hebben recht op zorg, verzekeraars hebben de plicht de zorg in te 
kopen, en professionals hebben de juridische/professionele plicht om zorg te 
verlenen. Beleidsmatige invloeden zijn er wel: de overheid kan een plafond 
vaststellen. 

• De routinematige zorg heeft het karakter van een werkplaats, is veelal voor de 
langere termijn planbaar en volgens standaarden leverbaar. Het kan gaan om 
routinematige diagnostiek of behandeling. Specifieke behandelcentra, maar 
ook veel eerstelijns handelingen vallen hieronder. De inzet van artsen en 
verpleging/verzorging is ook voor de langere termijn, op basis van 
verwachtingen ten aanzien van zorgvraagontwikkeling, goed te voorspellen. 
Marktwerking en productiviteitsdruk hebben direct invloed op dit domein. 
Goedkope en efficiënt ingerichte zorgprocessen zijn bepalend voor het 
aanbod en daarmee ook voor de zorgverleners die min of meer 
‘confectiezorg’ leveren (RVZ, 2010, pp. 27). 

• De netwerkzorg zal komende periode steeds belangrijker worden. Formele en 
informele zorgverleners hoeven niet noodzakelijk fysiek bij elkaar te zijn om 
deel te nemen aan het zorgproces. Ervaring en deskundigheid worden 
uitgewisseld tussen vakgenoten (artsen, verpleegkundigen, verzorgenden), 
lotgenoten en mantelzorgers. Zelfmanagement is in dit type zorg een 
belangrijk onderdeel: voor wat betreft chronische en langdurende zorg zijn 
veel cliënten uitermate deskundig ten aanzien van hun eigen zorgproces. Het 
gaat om zowel fysieke netwerken en buurtgerichte ondersteuning alsook om 
digitale vormen van uitwisseling. In Nederland kennen we onder andere 
MijnZorgnet en ParkinsonNet, waar lotgenoten, maar ook vakspecialisten een 
bijdrage leveren aan de zorgvraagstukken. 

Een differentiatie naar deze drie typen zorgvragen biedt kansen op innovatie in de 
beroepenstructuur, mede omdat werkritme en cultuur verschillend zijn. De 
trendrapporten die we meta-analyseerden, constateren een arbeidsmarktprobleem als 
gevolg van het toenemend aantal deeltijdwerkers (zie hierboven). De driedeling 
werpt een nieuw licht op de oplossingsrichtingen voor deze problematiek. Voor het 
organiseren van routinematige zorg bijvoorbeeld is deeltijdwerk vrijwel geen 
probleem. Het betreft immers in hoge mate gestandaardiseerde werkprocessen; de 
functies en taken zijn redelijk eenvoudig van elkaar te onderscheiden en taken zijn 
overdraagbaar. In de hoogcomplexe zorg gaat het om brede beschikbaarheid en 
intuïtieve werkprocessen die slecht overdraagbaar zijn. Hier is deeltijdwerk lastiger 
en dus dienen zorgverleners zo goed mogelijk te worden omringd door 
ondersteunende teams. 
Uitgaande van verschillende zorgvragen is de volgende vraag: wie kan welke zorg op 
welk moment het beste leveren? Op deze vraag gaat de volgende stap in. 
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Stap 2: Maak constellaties van competenties 
Het zal duidelijk zijn dat de drie zorgvragen niet alleen verschillen in termen van 
beroepsmatige mix, maar ook verschillende competentieprofielen veronderstellen. 
Hiermee komen we terug op de eerder genoemde stelling van Frenk et al. over het 
belang van het onderwijssysteem om de beroepenstructuur meer vraaggericht te 
maken. 
Voor de meeste zorgberoepen is klinisch redeneren een kerncompetentie, aangezien 
zij zich per definitie bezighouden met patiënten of cliënten en hun zorgvraag. De 
laatste jaren is binnen het zorgonderwijs internationaal het zogenaamde CanMEDS-
model ontwikkeld, dat onderstreept dat naast het klinisch handelen andere 
competenties noodzakelijk zijn voor het goed vervullen van een vak (Frank, 2005). 
Het gaat om zeven generieke competenties, zoals communiceren, organiseren en 
omgaan met kennis. Inmiddels zijn deze competenties opgenomen in de profielen en 
curricula voor medisch specialistische vervolgopleidingen (KNMG, 2009). 
Voorgesteld is om deze CanMEDS eveneens uitgangspunt te laten zijn voor de 
ontwikkeling van nieuwe profielen voor verpleging en verzorging (V&VN, 2012). 
Betrekken we dit op de verschillende typen zorgvragen, dan kan worden gesteld dat 
efficiency in ketensamenwerking en organisatieprocessen bij routinematige zorg zeer 
belangrijk zijn, terwijl evidence based redeneren en de communicatievaardigheden in 
de hoogcomplexe zorg een cruciale rol spelen. Het is dus van belang dat 
zorgverleners op alle niveaus tijdens hun opleiding vertrouwd worden gemaakt met 
het zorgend handelen voor verschillende doelgroepen en verschillende 
ziekten/aandoendingen Of, zoals Frenk et al. het noemen: ‘A (…) generation is now 
needed (…) to improve the performance of health systems by adapting core 
professional competencies to specific contexts, while drawing on global knowledge’ 
(Frenk et al., 2010, pp. 1924). 
Wanneer de zorgvraag en het zorgproces leidend zijn voor een integraal aanbod, dan 
is het dus belangrijk om niet alleen te denken in termen van skills mix van teams 
,maar ook in zogenoemde competentiebundels (vgl. Kunnen, 1999). Opgebouwd 
vanuit het onderwijs betekent dit een verdere impuls aan taakherschikking, rekening 
houdend met de inertie van organisaties en beroepsbelangen zoals hiervoor eerder 
genoemd. 

Stap 3: Kies een regionale insteek 
De twee voorgaande stappen vormen een generieke uitdaging die op nationaal 
beleidsniveau ingezet kan worden. Tegelijkertijd dient ook rekening te worden 
gehouden met regionale variatie, die in de zorg zowel aan de vraag- als de 
aanbodkant een belangrijke rol speelt. Ook al is Nederland in internationaal opzicht 
een klein en dicht benetwerkt land, juist als het gaat om de zorg, is het bijna een 
wetmatigheid dat (potentiële) patiënten zorg zo dicht mogelijk bij huis willen 
ontvangen, en dat betaalde en onbetaalde zorgverleners hun zorg zo dicht mogelijk 
bij hun woonplaats willen vervullen. Minister Schippers maakte van ‘zorg in de 
buurt’ in 2011 een van haar speerpunten. In het kader van kwaliteitszorg en 
productiviteitsverhoging is vervolgens aan verzekeraars gevraagd om met name de 
ziekenhuiszorg te differentiëren: hoogcomplexe zorg zal op enkele plaatsen worden 
geconcentreerd, standaardhandelingen moeten juist decentraal en breed beschikbaar 
zijn. 
Dit sluit aan bij het idee van segmentering en de driedeling van Christensen et al. 
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Een regionale aanpak kan bijdragen aan het realiseren van een vraaggericht 
arbeidsmarktbeleid voor de zorg. De regionale dimensie maakt echter ook een aantal 
barrières duidelijk. In veel wijken en buurten is namelijk geen sprake van een 
vraaggerichte planning van het zorgaanbod, noch in de eerste noch in de tweede lijn. 
Bij vestigingsbeslissingen van zorgorganisaties en zorgverleners is van onderlinge 
aanbodafstemming weinig sprake. Weliswaar wordt bij de vestiging van 
gezondheidscentra en tweedelijns instellingen wel meer gekeken naar de lokale of 
regionale vraag, maar vervolgens is er geen sprake van een planning van wat de 
‘optimale mix’ van zorgaanbod zou kunnen zijn die aansluit bij de specifieke 
zorgvraag van dat gebied. Wat thans dus ontbreekt, is een beleidsvisie op welk 
geografisch niveau (wijk, buurt, gemeente, regio) vraag en aanbod nu het best op 
elkaar afgestemd kunnen worden – en hoe vervolgens deze afstemming er dan het 
beste uit zou kunnen zien. Het ontstaan van zogenaamde ‘anderhalvelijns’ 
instellingen in Nederland (klinieken of dependances van ziekenhuizen met 
specialistische zorg in buurten, gevestigd naast of binnen eerstelijns centra) geeft aan 
dat er behoefte is aan een gedifferentieerder aanbod van zorg. Ook de verschuiving 
van eerstelijns zorg naar verpleeg- en verzorgingsinstellingen, en de concentratie van 
eerstelijns zorg in gezondheidscentra en medische centra, geven aan dat de 
zorgvragen ook in geografisch opzicht meer verspreid zijn. 

CONCLUSIE 
De zorg heeft als sector traditioneel veel te maken met beleidsmatige aandacht 
getuige de recente stelselwijzigingen, introducties van marktwerking en maatregelen 
tot kostenbeheersing. Personeelstekorten lijken echter massaal te gaan optreden 
wanneer de zorgvraag zich sneller blijft ontwikkelen dan het zorgaanbod. Hoe ziet 
een diagnose van de arbeidsmarkt van de zorg over de afgelopen 10 jaar eruit? 
Welke knelpunten komen steeds terug, welke zijn nieuw, en hoe verschilt dat tussen 
deelmarkten? En wat is er nodig voor een integraal en duurzaam arbeidsmarktbeleid? 
Deze vragen vormden de aanleiding voor dit artikel. 
Een meta-analyse op basis van twee toonaangevende trendrapporten laat zien dat de 
knelpunten die in de Capaciteitsplannen worden genoemd voor de arbeidsmarkt voor 
artsen, veel minder groot zijn dan de knelpunten die worden genoemd in de 
Rapportages Arbeid in Zorg en Welzijn voor de verplegende beroepen. Knelpunten 
zoals te weinig of te scheve opleidingsinstroom en toenemende vergrijzing worden 
wel door beide rapportreeksen over het afgelopen decennium genoemd. Toch blijven 
de hoofdberoepgroepen in de zorg, artsen, verpleegkundigen en verzorgenden, 
separate deelsystemen binnen de arbeidsmarkt. Opvallend is dat de voorgestelde 
oplossingen – vergroten capaciteit, HR-beleid – zich primair richten op de 
aanbodkant van arbeidsmarkten en nauwelijks een relatie leggen met de 
ontwikkelingen in de zorgvraag. 
In dit artikel is na deze ‘diagnose’ een aanzet gegeven voor integraal 
arbeidsmarktbeleid in de zorg, dat zowel rekening houdt met kwantitatieve 
vraagstukken als met kwalitatieve veranderingen in zorgvraag en zorgorganisatie. 
We hebben betoogd dat een integraal beleid een vraaggericht beleid is, en dat in 
Nederland een regionale analyse van de ontwikkeling in de verwachte 
aandoeningen/zorgvraag het uitgangspunt zou moeten vormen. Om een 
vraaggestuurde en integrale beroepsgroep overstijgende visie te ontwikkelen op het 
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arbeidsmarktbeleid in Nederland zal in ieder geval een meer gedifferentieerd beeld 
van de zorgmarkt moeten worden gemaakt. De drie onderscheiden typen zorgvragen 
kunnen daartoe leidend zijn. Hoogcomplexe zorg die vraagt om maatwerk door zeer 
goed opgeleide professionals, de routinematige zorg dichtbij huis, en de netwerkzorg 
waarin ook de cliënt/patiënt participeert op basis van ervaring en deskundigheid. 
Voor elke zorgvraag zou dan een optimale skill mix kunnen worden vastgesteld als 
uitgangspunt voor lange termijn capaciteitsplanning. Hiermee zijn de verschillende 
typen zorgvragen centraal sturend, maar worden de vervulling en bemensing ervan 
juist decentraal ingevuld, analoog aan het strategisch perspectief van de 
sociotechniek. De regionale spreiding van de zorgvraag zou op eenzelfde manier 
leidend kunnen zijn om te bepalen op welk geografische niveau welk zorgaanbod het 
beste bij de zorgvraag aansluit. 
Het is duidelijk dat deze visie, een ‘behandelmethode’ voor de arbeidsmarkt van de 
zorg als patiënt, een zeker vergezicht is. De complexe functioneringsproblemen van 
deze ‘patiënt’ vergen dit echter ook. De grootste uitdaging ligt in een stakeholder-
rijke omgeving als de zorg een andere inrichting van de huidige opleidings- en 
beroepsstructuur te realiseren. Voor die uitdaging staat in het bijzonder de recent 
opgerichte Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen (zie www.cvz.nl). 
Enkele barrières zijn in dit artikel aangestipt, andere zullen in de toekomst blijken. 
Het zal een majeure uitdaging blijken, die stapsgewijs benaderd zal moeten worden. 
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