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Kloof zorgvraag en zorgaanbod
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Zorgvraag- en aanbod 2021-2031

Zorgvraag Zorgaanbod

63.400

157.800

Bron: ABF Research, CBS Microdata &  AZW Statline



Gemene deler tot 
2040

Handen zijn de beperkende factor

Meer inzetten op sociaal domein, preventie 
en onderwijs

Minder vrijblijvend 

(Hoe) kan data ons helpen richting te geven 
aan de uitvoering?

Innoveren



Analyse Verzuim
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Verzuim Senecagroep

Het totaal verzuim van de Senecagroep (12 
organisaties) in het voortschrijdende jaar 2021 

is 6,99 % zorgbreed is dit 7,29%

-------

Een grove schatting van de bijbehorende totale 
verzuimkosten (directe & indirecte kosten) 

voor deze groep is €163 miljoen

-------

Indien het verzuim met 0,5 procentpunt wordt 
verlaagd, kan €11,7 miljoen worden bespaard.
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Verzuimontwikkeling per jaar
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Verzuimontwikkeling per branche in 2021
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Verzuimpercentage naar leeftijdsklasse per jaar

- In alle leeftijdsklasse is het 
verzuim toegenomen, in 

categorie <26 is de stijging meer 
dan 10 procent -
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Beeld verzuimontwikkeling 2022

• Let op: maandcijfers is anders dan kwartaal en voortschrijdende cijfers
• Fikse stijging in eerste maanden van 2022
• Kortdurend verzuim 1 t/m 14 dagen was nooit zo hoog



Analyse Uitstroom



Uitstroom binnen de vier grootste zorgbranches

Ziekenhuizen VVT GGZ Gehandicaptenzorg

2018 30.564 91.707 14.118 30.737

2019 30.713 98.610 14.274 33.502

2020 30.192 96.433 13.131 31.880

2021 32.638 108.011 14.201 34.882
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Uitstroom per branche



Richting van uitstroom zorgbreed

Binnen de Branche Binnen Zorg en Welzijn Buiten Zorg en Welzijn Pensioen

2018 55.557 38.573 62.585 9.817

2019 55.921 40.823 69.708 9.592

2020 50.269 38.740 68.191 13.597

2021 47.936 38.274 88.589 14.872
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* Door nog niet verwerkte gegevens kan dit cijfer nog dalen 



Hoe kunnen wij helpen?



In 2030 – 132.000 

Vitaal naar je pensioen 3 Thema’s 4 Ingrediënten

↑ Instroom

↓ Uitstroom

↓ Verzuim

↑ Contractuitbreiding

Langer en vitaler 

doorwerken

Deeltijdpensioen

Persoonlijke fitheid

▪ Financieel

▪ Lichamelijk

▪ Mentaal

Expertise inzetten 

voor financierings-
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Toekomstvastheid

sector zorg en
welzijn

Goed 

werkgeverschap

Werkplezier

PFZW – PGGM - PGGM&CO - Vernet
Samen bijdragen aan werkplezier van werknemers en 

werkgevers ondersteunen bij hun HR-beleid

Waardeketen 

Algemene Data

Organisatie Data

Analyse en Inzicht

Advies

Interventies
Preventief

Interventies
Curatief

Relatie
Management & 
Monitoring



Scenariotool
Webinar

Benchmark

Datagevorderde

HR Dataportaal
Benchmark

Dataexpert

Artificial

Intelligence

Machine 

learning

Text

mining

HR Dataportaal
Voorspellen 

(bèta kans op 
uitval live)
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Verklarende 

analyses

Optimalisatie

Dataprofessional

Correlaties

Workshop 
Scenarioplanning

HR Dataportaal
Analyse

Webinar

HR Dataportaal
Analyse+

Workshop data-
gedreven HR

Kengetallen

Scorecards

Datastarter

HR Dataportaal 
Inzicht

Webinar

Scenariotool

Lerende netwerken



➢ Inzicht in uw organisatiedata en de 

mogelijkheid tot analyseren en voorspellen van 

arbeidsmarktdata middels de verschillende 

modules in het PFZW HR dataportaal (NB: Na 

de zomerperiode worden benchmarkgegevens 

gratis toegankelijk voor werkgevers)

➢ Inzicht in uw verzuimcijfers via Vernet: Viewer 

en Mover

➢ Inzicht en handelingsperspectief middels 

deelname aan  regionale ‘Lerende Netwerken’

➢ Hulp bij strategische personeelsplanning 

middels de scenariotool. Dit geeft inzicht in uw 

personele ontwikkeling en prognoses mbt

zorgvraag en aanbod in uw organisatie

Waar kunnen we u bij helpen?



➢ Samenwerking van PFZW met Regio+ en 
werkgeversorganisaties

➢ Werkgevers groeien samen in datavolwassenheid door 
middel van een regionaal leer-werk traject van een 
aantal maanden

➢ Deelnemers komen in aanraking met verschillende 
aspecten van datagedreven werken (HR dataportaal, 
scenariotool, masterclasses en intervisie sessies) en 
leren van en met elkaar

➢ Na afloop van een lerend netwerk hebben professionals 
onderbouwd inzicht in hun arbeidsmarkt gerelateerde 
uitdagingen en hebben zij handvaten om de juiste 
interventies uit te zetten.

Lerende netwerken; leren van en met elkaar binnen de 
regio



Release kans op uitval module (bèta) in PFZW HR dataportaal



Specifieke benchmark van de uitstroom 
Toelichting werkgever A

• In deze visualisatie is te zien hoe de organisatie
scoort op uitstroom t.o.v. de andere organisaties
in hetzelfde cluster.

• De clusters zijn berekend en ingedeeld op basis
van de grote van de organisaties, zodat de
organisaties van ongeveer dezelfde grote goed
met elkaar vergeleken kunnen worden.

• Er is ook een extra clustering gemaakt op stedelijk
en landelijke organisaties om die ook goed met
elkaar te kunnen vergelijken.

• De blauwe balk is de score van de organisatie
zelf, de grijze balken zijn andere organisaties en
de groene lijn is het gemiddelde van het cluster.

• Het uitstroom percentage is berekend op basis
van de data van 2018, 2019 & 2020, waarvan het
totaal aantal uitgestroomde personen gedeeld is
door het totaal aantal personen van de
organisatie. Hierbij gaat het om een gewogen
gemiddelde.

Bron: interne PFZW data 

Benchmarks
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Uitstroom in beeld

Uitstroom totaal Uitstroom buiten Zorg en Welzijn

HR professional: “Ik weet nu dat een groot deel van mijn uitstromende medewerkers uitstroomt buiten de sector 
zorg en welzijn. In combinatie met exit interviews kan ik een beter beeld vormen van de uitstroomredenen en mijn 
HR beleid aanscherpen”

Na de zomer zijn deze inzichten in het PFZW HRDataportaal gratis 
beschikbaar voor alle werkgevers aangesloten bij PFZW



Samen voor de sector

In co-creatie

PGGM&CO

Vernet

Arbeidsmarkt 
dashboard Sociale 

partners

Samenwerking 
met VWS

Regionale 
Lerende 
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14 RegioPlus
organisaties
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Voor en door 
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