Analyse zorgarbeidsmarkt, strategieën en
introductie marktoplossing ExtraWerk

Dubbele vergrijzing:
de bevolking en
zorgvraag

De
vergrijzende
bevolking

Het aantal 80plussers stijgt met
85% tot 2040.

Het aantal 90plussers neemt zelfs
toe met 165%.

Als je werkt in de ouderenzorg,
ondervind je nu al dagelijks de effecten
van het personeelstekort. Ondertussen
staat de dubbele vergrijzing voor de
deur. Over 5 jaar gaat een significant
gedeelte van medewerkers met
pensioen terwijl de zorgvraag stijgt door
het aantal 80-plussers. Over 10 jaar
hebben medewerkers die nu met
pensioen gaan zelf zorg nodig…

De
vergrijzende
bevolking

De zorgvraag voor WLZ VV begint rond de 75 jaar….maar pas echt vanaf
80 jaar. Vanaf die leeftijdsklasse zien we de zorgvraag echt significant
stijgen. Onderstaande grafiek toont de WLZ VV zorgvraag voor de VV4
t/m VV8.
De zorgvraag voor ZVW wijkverpleging begint al eerder qua leeftijd. En
loopt ook ver door tot op hogere leeftijden. Uiteindelijk wordt voor een
deel de ZVW wijkverpleging vervangen door WLZ VV.
Onderstaande grafieken geven op hogere leeftijd ook de relatie tussen
WLZ VV en ZVW wijkverpleging.

Impact op
de
zorgvraag

Het aantal indicaties in WLZ VV stijgt. De sterkste toename zien we in de VV 5 en
7. Zorgkantoren trachten VV 4, 6 en 8 omlaag te brengen. In gevallen zullen
mensen zorg moeten krijgen in WLZ VV of ZVW wijkverpleging. Onderstaande
grafiek geeft de cumulatie van VV4 t/m VV8.
Pakket 7 is intensieve zorg, bestemd voor ouderen die al heel lang psychiatrische
problemen hebben en daarbij zulke grote lichamelijke problemen hebben dat ze
niet thuis kunnen wonen.

Het pakket 5 is intensieven verpleeghuiszorg voor mensen die ernstig dement
zijn.

Dubbele vergrijzing:
de zorgmedewerker

Zorgmedewerkers worden ouder

Zorgmedewerkers pensioneren

In de voorziene toekomst loopt een kwart van de werknemers in
de ouderenzorg in NL tegen de pensioengerechtigde leeftijd.
Naast de uitstroom van het pensioen is het vraag of deze
mensen hun laatste jaren nog het fysieke werk kunnen leveren
dat de intensieve zorgvraag vergt.

Vanaf nu tot 2030 gaan er in Nederland 106.500 mensen in de
VVT met pensioen. De uitstroom onder jongere medewerkers is
nog hoger.

Dubbele vergrijzing:
gevolgen

Zorgvraag wordt niet vervuld
Er ontstaat een groter gat
Waar in 2020 de zorgvraag en personeelsaanbod elkaar
nog redelijk vinden, lopen het aanbod en de vraag de
komende jaren steeds meer van elkaar weg.
In 2030 is de vraag 477.600 personen, waarvan van deze
vraag met 402.600 personen vervuld wordt: een gat van
75 duizend mensen.

Spanning in 2030 is zeer groot
Eén werkzoekende kan in de zorg straks kiezen uit meer
dan 80 vacatures. Er ontbreken 62 duizend werknemers
om invulling te geven aan de arbeidsvraag.
NB: Dit tekort geldt voor de meest voorkomende
zorgberoepen, vandaar het verschil met de nietvervulde zorgvraag die nog groter is: 75 duizend
personen.

En dan moet de grootste grijze druk nog
komen
De grijze druk is gedefinieerd als het aantal 65 plussers in verhouding tot het aantal 20 t/m 64 jarigen.
Als gevolg van de grijze druk maar ook als gevolg van de demografische opbouw zal het aantal mantelzorgers (aantal
50 – 75 jarigen t.o.v. het aantal 85 jarigen) sterk dalen.

Vicieuze cirkel

Instroom compenseert
onvoldoende de uitstroom

Zorgvraag neemt
verder significant toe terwijl er nu al
tekort is

Om de vicieuze cirkel te
doorbreken zijn meerdere
oplossingen nodig die elkaar
versterken.

Begeleiding stagiaires
ten koste van
zorgcapaciteit

Zij- en nieuwe instromers
stromen
ook weer uit

Structureel meer uren bij bestaande
medewerkers
is lastig

Werkdruk en ziekteverzuim
is hoog wat leidt tot uitval of vertrek

Schaal
Kijkend naar de cijfers ontbreken er tussen de 62 en
75 duizend personen in de VVT om aan de
toenemende zorgvraag te voldoen.
Het aantal zorgmedewerkers zou dus nu al sterk
moeten groeien om deze grijze druk het hoofd te
bieden.
Echter, is de in- en uitstroom in de VVT-sector
nagenoeg gelijk.
Er komen naar verwachting netto circa 20 duizend
mensen bij.
Om de vicieuze cirkel te doorbreken zijn meerdere
oplossingen nodig die elkaar versterken.

Knelpunt: De instroom is dus genoeg om
de uitstroom te compenseren, maar niet
genoeg om echt te groeien.

Strategieën en
interventies

Het adagium Passende Zorg (gericht op het laten
functioneren van mensen)

Mogelijke strategieën (gericht op uitbreiding,
samenwerking en innovatie)
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe aanwas vanuit opleiding
Instroom vanuit andere sectoren

Instroom arbeidsmigranten
Behouden gepensioneerd personeel
Koppeling informele en formele capaciteit
Regionale samenwerking tussen zorgorganisaties

Herontwerp bestaande organisatie
?

Mogelijke strategieën (gericht op optimalisatie
bestaande capaciteit)
•
•
•
•
•
•
•
•

Structureel vergroten huidig aantal contracturen
Continu monitoring match energie/talent op baan

Uitwisseling van personeel voor meer variatie, kunnen “bijkomen” en andere interventies om ziekteverzuim te
reduceren
Gerichte Inzet van informele capaciteit ter ondersteuning formele capaciteit
Herontwerp welke deskundigheid waar voor nodig is
Inzet van technologie
Terugbrengen administratieve bureaucratie
?

Marktoplossing
ExtraWerk

Freddify plaatst ieder zorghart op de
juiste plek in de zorg

90%
van de door Freddify gekoppelde
mensen wil over

5 jaar
nog op dezelfde plek werken,
VERSUS

53%

ExtraWerk Perspectief : Loopbaanontwikkeling
op basis van profilering

van andere medewerkers
nu invande
Door een die
combinatie
HRM kennis, samenwerkingsvermogen en
state-of-the-art technologisch platform
zorg werken.

Aanbod ExtraWerk
•
•

•

Profilering & matching
• Zij-instromers
• Behoud
• Nieuwe instroom
Arrangementen en protocollen (gekoppeld aan plannings- en roosteringssysteem zorgorganisatie)
• Collegiaal uitlenen
• Erbij werken
• Doorwerken na pensioen
• Eigen ZZP inkoopcollectief
• Eigen uitzendbureau (afhankelijk hoe te organiseren)
• Arbeidsmigranten (in onderzoek)
• Koppeling met derden
Innovatieve mogelijkheden
• Informele capaciteit kunnen omzetten naar formele capaciteit
• Samenwerking tussen onderwijs en zorg in relatie tot hybride docent

Beperkingen op vergroten
schaal
- zij- en nieuwe instromers

Zij- en nieuwe instromers zijn een goede oplossing om
de medewerkers te creëren die er nu niet zijn.

Knelpunt: Er zijn niet genoeg mensen om
nieuwe mensen op te leiden.

Er zullen veel meer zij- en nieuwe instromers nodig zijn
om de grijze druk aan te kunnen dan er nu worden
aangenomen.

De bottleneck is dat organisaties
de capaciteit missen om deze mensen op te
leiden.

De bottleneck bij het aannemen van deze aantallen is
niet het aantal potentiële kandidaten maar het aantal
mensen die deze mensen kunnen begeleiden
(stagebegeleiding) en kunnen opleiden – er is genoeg
animo om over te stappen naar de zorg.

Oplossing:
- gepensioneerden de zijinstromers en/of stagiaires laten
opleiden en begeleiden
Een kwart van het personeelsbestand bereikt de
leeftijd dat ze met pensioen gaan of het fysiek zware
werk van de zorg niet meer aankunnen.
Deze mensen nemen echter nog wel de kennis en
kunde van jarenlange zorgervaring mee. Zij kunnen
heel goed worden ingezet om zij-instromers en
studenten goed op te leiden en te begeleiden.
Dit verhoogt de capaciteit van organisaties om meer
zij-en nieuwe instromers op te leiden. Tegelijkertijd
verlies je geen waardevolle kennis uit de organisatie.

Vind en matched nieuwe
instroom en bied een
mogelijkheid tot inzet van de
gepensioneerde medewerker
zonder risico voor de
werkgever.

Beperkingen op vergoten schaal:
- uitstroom

De schaal van de bestaande instroom initiatieven wordt
beperkt omdat veel mensen die worden aangenomen
snel weer uitstromen. Bijna de helft van nieuw
zorgpersoneel verlaat de zorg na een jaar. Met de
achterdeur open is opschalen van het personeelsbestand
bijna niet mogelijk.
In 2020 was de belangrijkste reden dat mensen
uitstromen de inhoud van het werk.

Met huidige uitstroomcijfers van nieuw personeel zou je
twee keer zoveel mensen moeten aannemen als nodig
zijn.

Bron: PFZW onderzoek

Oplossing:
- mensen op de juiste plek
Inhoud van het werk is de belangrijkste reden dat
mensen uitvallen. Dit kan voorkomen door meer
aandacht te besteden aan het plaatsen van een
medewerker op de juiste plek.
Xelfer en Jobliebe werken samen met ExtraWerk om
vanuit energie en talent mensen te koppelen aan
werk dat het beste past bij hun persoonlijkheid en
drijfveren. Dit zorgt voor lager ziekteverzuim, langere
dienstverbanden, minder burn outs etc.

Matcht kandidaten (zij- en
nieuwe instroom en als
bestaande zorgprofessionals)
aan de juiste plek in de
organisatie, gebaseerd op
profilering en AI technieken

Andere oplossingen:
- Collegiaal uitlenen
Met collegiaal uitlenen kunnen organisaties hun
medewerkers meer uren bieden en meer flexibiliteit.
Ze nemen hiermee de incentive weg om de
organisatie te verlaten om zzp’er te worden.
In deze oplossing kunnen zorgorganisaties onderling
personeel uitwisselen zonder winstoogmerk. De
medewerker blijft in loondienst bij de organisatie
waar het arbeidscontract mee is afgesloten.
De opties die je een medewerker hiermee kunt
bieden:
1. Extra werken op minder zware doelgroepen
2. Extra werken op momenten dat de medewerker
graag wil maar de eigen organisatie niet kan
bieden
3. Extra werken wanneer de medewerker wil zonder
dat dit contractueel is vastgelegd (geen
verplichting)

Bied de volledige
arbeidsrechtelijke en
administratieve afhandeling van
collegiaal uitlenen in één
portaal. De uitlenende
organisaties brengt de inlenende
organisatie de
loon/salariskosten in rekening
voor de uren waarvoor is
gewerkt.

Innovatieve oplossing
- Uitwisselingsprogramma

Er zijn mensen die nu in het ziekteverzuim zitten en/of
die overwegen om de zorg te verlaten.
Op dit moment zijn we met het onderwijs bezig om
afspraken te maken om uitwisseling van
verpleegkundigen naar onderwijs en andersom, op
tijdelijk basis, mogelijk te maken. Win-win-win voor
iedereen.
Geïnteresseerde partijen kunnen zich melden. Diverse
pilots worden nu opgestart.

Bied de volledige
arbeidsrechtelijke en
administratieve afhandeling van
collegiaal uitlenen in één
portaal. De uitlenende
organisaties brengt de inlenende
organisatie de
loon/salariskosten in rekening
voor de uren waarvoor is
gewerkt.

Andere oplossingen:
- Extra bijwerken naast
loondienstverband
Met Extra Bijwerken naast het loondienstverband kunnen
bestaande medewerkers op een aantrekkelijke wijze meer
uren maken op basis van de eigen behoefte.
Het kost de werkgever niets extra’s en het levert de
werknemer meer op.

Bied de volledige
arbeidsrechtelijke en
administratieve afhandeling van
erbij werken in één portaal
inclusief uitvoeringsorganisatie
en vrijwaring.

Andere oplossingen:
- Inzet informele capaciteit
Het gericht inzetten van informele capaciteit kan een
oplossing zijn voor diverse situaties.
1. Gerichte inzet van informele capaciteit (vrijwilligers,
gepensioneerden etc) ter ondersteuning van jonge
zorgproffessionals die door kinderen minder uren
kunnen werken. Of gerichte ondersteuning aan oudere
zorgprofessionals die minder willen werken vanwege
mantelzorgtaken ouders. Alles wat daarin
gesubstitueerd kan worden door informele capaciteit
zou direct meer uren opleveren.
2. Gericht registreren van vrijwilligers of andere leden
rondom een zorgorganisatie en deze laten profileren
waardoor duidelijk wordt waar hun energie en talent
zit. Vervolgens beoordelen hoe deze mensen een rol
kunnen spelen in mantelzorg, netwerk rondom
clienten, substitutie formele capaciteit etc. Sommige
taken kunnen ook betaald worden vanuit PGB of
andere bekostigingsstromen..

Bied de registratie, profilering
als de volledige
arbeidsrechtelijke en
administratieve afhandeling van
een gekozen
arbeidsarrangement inclusief
vrijwaring.

Andere oplossingen:
- ZZP Inkoopcollectief
Als afzonderlijke organisatie, maar het optimaalste in een
regionale samenwerking, kan er m.b.v. het ExtraWerk
platform een ZZP inkoopcollectief worden georganiseerd.
Daarmee kan zowel de fee voor intermediairs en/of de
tarifering in controle worden gebracht.

Bied de volledige
arbeidsrechtelijke en
administratieve afhandeling van
ZZP’ers etc inclusief vrijwaring.

Administratieve functionaliteit ExtraWerk
•
•
•
•

•
•
•

Alle organisaties en samenwerkingen kunnen worden geadministreerd.
On-boardingprocessen voor organisaties en samenwerkingen als aan individuele deelnemers (inclusief allerlei in te
stellen eisen en verificaties mogelijkheden).
Alle capaciteitsoplossingen kunnen in een bepaalde volgorde worden aangeboden aan individuele of groepen van
medewerkers.
Alle verdienmodellen en afdrachten evenals rekeningcourant verhoudingen kunnen worden geadministreerd en
bijgehouden.

Alle organisaties, samenwerkingsverbanden en individuele deelnemers kunnen hun eigen gegevens beheren.
Diverse koppelingsmogelijkheden met andere systemen met in- en externe partijen (KvK, BIG, ed).
Het portaal is op het hoogste niveau gecertificeerd (ISO 27001, NEN7510, ISAE 3402 type II).

Alle functionaliteiten voor profilering, matching en arbeidsarrangementen binnen ExtraWerk kunnen, binnen bepaalde
afspraken, eventueel ook als aparte modules worden geleverd.

ExtraWerk:

Win - Win

Bewezen

Eigen regie

Vrijwaring

Innovatief

Grip op kosten

Dank u voor uw
aandacht!

