
Van problemen naar 
oplossingen

Arbeidsmarktproblematiek Zorg & Welzijn 
regio Zwolle, 13 januari 2022
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Agenda:
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1. Welkom:
o Voorstellen vanuit Proscoop
o Korte introductie gekoppeld aan achtergrond RZA 
o Arbeidsmarktregio Zwolle – sector Zorg & Welzijn

2. Voorstellen betrokken organisaties (RZA-leden):
o Koppeling met voorbereiding/’huiswerk’: situatieschets (problemen) per organisatie

→ herken je het hoofdprobleem ‘meer vraag dan aanbod van personeel op de arbeidsmarkt in de zorg’, 
waarom wel/niet?
→ hoe komt het dat de afstemming tussen de vraag en het aanbod ten aanzien van zorgpersoneel niet 
voldoende is afgestemd in jouw organisatie? 

3. Toewerken naar een gezamenlijke probleemanalyse ‘meer vraag dan aanbod van personeel op de arbeidsmarkt 
in de zorg’
o Overzicht eventueel verder aanvullen

→ Welke thema’s kunnen we gezamenlijk oppakken?

4. Hoe verder?
o Wat is er al aan benodigde oplossingsrichtingen?
o Benoemen en verder uitwerken van de oplossingsrichtingen
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1. Voorstellen & korte introductie:

• Betrokken organisaties RZA
• Rol Proscoop RZA
• Arbeidsmarktregio Zwolle – sector Zorg & Welzijn
• Programmacoalitie arbeidsmarktproblematiek
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Werkgebied RZA:

• 12 gemeenten: 
Dalfsen, (Hardenberg), Hattem, 
Heerde, Kampen, (Olst-Wijhe), 
(Ommen), (Raalte), Staphorst, 
Steenwijkerland, Zwartewaterland, 
Zwolle
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WRR rapport 2021
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Jaren 70: 7%

Nu: 15% 

2060: 33%



Arbeidsmarktregio Zwolle, sector 
Zorg en Welzijn:
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Factsheet regio Zwolle, 
november 2020, 

Factsheet regio Zwolle: https://etil.blob.core.windows.net/media/factsheet-regio-
zwolle-sector-zorg-en-welzijn_nov-2020.pdf

• Verwachte stijging aantal 
arbeidsplaatsen in Zorg en Welzijn

• Arbeidsmarkt voor beroepen in 
Zorg en Welzijn is te krap

• Vergrijzing
• Hoog aandeel deeltijdwerkers

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fetil.blob.core.windows.net%2Fmedia%2Ffactsheet-regio-zwolle-sector-zorg-en-welzijn_nov-2020.pdf&data=04%7C01%7Crenate.janssen%40proscoop.nl%7C95518f2846f24dfd957208d9d42e324c%7C19fb57c32a4e4ba48bc8419062a7da91%7C0%7C0%7C637774117142534823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n1FAoWL3S%2B61Wx3NxlLVX%2B8BKPAHmrht4GaeWwMVZLo%3D&reserved=0
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Top 3 
werkgelegenheid: 

VVT, Gehandicapten 
zorg en Ziekenhuis, 

WGV Zorg en Welzijn 2020

Met name krapte voor beroepsgroepen 
‘Gespecialiseerd verpleegkundigen’ en 

‘Verpleegkundigen (mbo)’, 
Sectortafel Regio Zwolle 2021
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De programmalijn

Arbeidsmarktproblematiek

Doel: 

• Onze regio is een aantrekkelijke plek om te werken (en 
daarmee om te wonen!)

Ambassadeurs: Medrie, Isala, Gemeente Zwolle
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2. Voorstellen organisaties (RZA-leden):

o Voorstelrondje: wie ben je, waar werk je, wat doe je
o Koppeling met voorbereiding/’huiswerk’: situatieschets (problemen) per 

organisatie → missen we nog thema’s?
→ op welke thema’s uit de probleemanalyse heeft jouw organisatie 
belang om met andere organisaties samen te werken?
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3. Terugkoppeling opdracht: 
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4. Hoe verder? 

• Wat is er al aan benodigde oplossingsrichtingen?
• Benoemen en verder uitwerken van de 

oplossingsrichtingen
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Bedankt voor jullie 
aandacht!
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