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Verklaring Versterken Arbeidsmarkt Zorg  
 
Inleiding 
De NVZ onderschrijft met het thema Innovatief Werkgeverschap in de strategienota ‘Goede Zorg doen we 
Samen’ het belang van een goedwerkende arbeidsmarkt waar vraag en aanbod van gemotiveerde en 
gekwalificeerde zorgprofessionals in balans is om de toekomstige zorgvraag te kunnen blijven beantwoorden. 
Om hier een versterkte impuls aan te geven en daadwerkelijk tot resultaat te komen, wordt door de leden van 
de NVZ een Verklaring Versterken Arbeidsmarkt Zorg onderschreven die zorgbrede uitvoering krijgt in de 
arbeidsmarktregio’s met een eigen specifiek aanbod van en vraag naar zorgprofessionals.  
 
Boodschap verklaring  
De leden van de NVZ staan voor een goedwerkende zorgbrede arbeidsmarkt en pakken daarbij hun rol in de 
regio. Samen met de andere regionale zorgorganisaties in de zorgketen werken ze aan realisatie van 10% meer 
stageplaatsen en 10% meer behoud (minder ongewenste uitstroom) van zorgprofessionals. Uitvoering geven 
aan de adviezen van de NVZ-taskforce Werkgeversvisie ‘Jij doet ertoe’ draagt bij aan het gewenste behoud van 
zorgprofessionals voor de sector. Daarnaast geven de NVZ-leden uitvoering aan de adviezen van de Taskforce 
FZO rond het opleiden van gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteuners. Ieder vanuit zijn eigen 
rol in de regio en aard van de zorgactiviteiten van de organisatie.  
 
Aansluiting van de NVZ-leden bij de reeds bestaande regionale verbanden/RAAT versterkt de gezamenlijke 
ambities en het resultaat van de individuele zorgorganisaties in de regio daarbij. 
 
Uitwerking  
Met de Verklaring VAZ wordt het belang van het strategische arbeidsmarktthema vertaald naar 
resultaatgerichte landelijke basisafspraken waar de NVZ-leden zich de komende drie jaar aan verbinden. Deze 
landelijke basisafspraken worden vervolgens in (bestaande) regionale werkgeversstructuren op bestuurlijk 
niveau vertaald naar maatwerkafspraken op het gebied van opleiden en behoud van medewerkers welke de 
regionale arbeidsmarkt in de hele zorgketen versterken.  
 
Argumenten 
• De Verklaring VAZ gaat verder dan een vrijblijvende intentieverklaring. De verklaring schept een 

verplichting om in regionaal verband als zorgwerkgevers gezamenlijk te werken aan concrete 
arbeidsmarktdoelen en de voortgang daarop te monitoren. 

• Uitgangspunt is om samen te werken met de andere zorgsectoren en zorgpartners binnen de eigen sector 
in de regio en in de keten en er samen alles aan te doen dat medewerkers in de zorg werkzaam blijven 
(sluitende aanpak). Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om als branche ziekenhuizen met andere 
zorgsectoren te concurreren.  

• Door de landelijke doelstellingen te vertalen naar regionaal bestuurlijke afspraken op maat (bijv. middels 
regionale convenanten/akkoorden) en dat gezamenlijk na te streven, te monitoren, elkaar aan te spreken 
en te inspireren, zowel op regionaal niveau als landelijk in verenigingsverband, zorgt het voor een 
resultaatgerichte arbeidsmarkt in balans. Tijdens de duur van het convenant is het belangrijk te evalueren 
of deze wijze van monitoring goed werkt of nadere aanpassing behoeft voor een beter effect.  

• Het convenant gaat daarbij uit van transparantie van de resultaten op basis van het ‘pas-toe-of-leg-uit-
principe’. 

Ten aanzien van de mogelijke onbekendheid met de regionale werkgeversinitiatieven ondersteunt de NVZ haar 
leden met de benodigde informatie ten behoeve van optimale betrokkenheid.  
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NVZ-VERKLARING  
Versterken Arbeidsmarkt Zorg 2021-2023 

CONCEPT 19 juli 2021 
 
De raden van bestuur van de leden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) verplichten zich 
tot samenwerking in de regio op het gebied van arbeidsmarktbeleid om zowel kwantitatief als kwalitatief de 
vereiste zorg in Nederland te kunnen garanderen, ook in de toekomst. Om dit te realiseren geven zij 
uitvoering aan de afspraken zoals gezamenlijk geformuleerd in deze Verklaring Versterken Arbeidsmarkt 
Zorg (VAZ).  
 
Afspraken 
De leden van de NVZ staan voor een goedwerkende zorgbrede arbeidsmarkt en pakken daarbij hun rol in de 
regio. Door samen met de andere regionale zorgorganisaties in de keten te werken aan het oplossen van 
arbeidsmarktvraagstukken en daarbij te investeren in meer opleidings- en stageplaatsen en het behoud van 
zorgprofessionals voor de sector. Daarbij geven ze uitvoering aan de NVZ-visie op modern werkgeverschap ‘Jij 
doet ertoe’ en de adviezen van de Taskforce FZO rond het voldoende opleiden van gespecialiseerd 
verpleegkundigen en medisch ondersteuners.  
 
Doordat NVZ-leden zich vanuit hun eigen rol in de regio en aard van de activiteiten van de organisatie, actief 
inzetten ten behoeve van het realiseren van de regionale afspraken - in RAAT-verband - worden de 
gezamenlijke arbeidsmarktambities van de zorgorganisaties versterkt.   
 
De basisafspraken in de NVZ-verklaring VAZ zijn: 

• 10% meer stageplaatsen in schooljaar 21/22 en 22/23 t.o.v. 19/20 
• 10% meer behoud in 2022 en 2023 t.o.v. 2019 
• Regionaal opleiden conform FZO-ramingen in 2022 en 2023 
 
In het belang van de benodigde gezamenlijke inspanning ten aanzien van een goedwerkende arbeidsmarkt is 
naleving van de afspraken in de Verklaring VAZ door de leden van de NVZ niet vrijblijvend. Daarvoor zal de 
voortgang van de kwantitatieve basisafspraken op regionaal niveau tenminste tweemaal per jaar op de agenda 
van de Algemene Ledenvergadering staan. Daarnaast vindt er verantwoording over de inspanningen en 
voortgang plaats op bestuurlijk niveau in de regio.  
 
Het programma Zorgprofessionals maken de toekomst! (ZMT!) ondersteunt, inspireert, faciliteert de NVZ-leden en 
creëert de randvoorwaarden voor het realiseren van deze afspraken, waaronder de monitoring van de resultaten. 
Ook valt daarbij te denken aan het ontwikkelen van ondersteunende instrumenten, bijvoorbeeld rond het ophogen 
van de contractomvang van zorgprofessionals met een deeltijd aanstelling, strategische personeelsontwikkeling en 
aandacht voor de inzet van specifieke doelgroepen zoals herintreders, zij-instromers en jonge medewerkers. 
 
Slotbepalingen  
• Deze Verklaring VAZ gaat uit van transparantie van de resultaten op basis van het ‘pas-toe-of-leg-uit-principe’.  
• Van de 10%-norm voor stageplaatsen kan afhankelijk van de regionale stagemarkt gemotiveerd worden 

afgeweken.  
• Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om als branche ziekenhuizen met andere zorgbranches of onderling 

binnen de eigen branche of keten te concurreren. Het doel betreft samenwerking op arbeidsmarkt- en 
opleidingsbeleid en het behoud van zorgprofessionals voor de zorgsector als geheel. 

• Minimaal eenmaal per jaar vindt een evaluatie van de opvolging van de Verklaring VAZ plaats in het 
bestuur van de NVZ.   

• De afspraken in de Verklaring VAZ kunnen na het verstrijken van de looptijd worden verlengd, mits een 
nieuw gezamenlijk plan voor het arbeidsmarktbeleid met elkaar is opgesteld.  

• De Verklaring VAZ treedt in werking per 14 september 2021 en eindigt op 31 december 2023.  

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Ondertekening leden NVZ Verklaring: alle logo’s NVZ-leden vermelden  
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Toelichting op monitoring NVZ-verklaring Versterken Arbeidsmarkt Zorg 

Monitoring 
In het belang van de benodigde gezamenlijke inspanning ten aanzien van een goedwerkende arbeidsmarkt is 
deelname door de leden van de NVZ aan de Verklaring VAZ niet vrijblijvend. Daarvoor zal de monitoring van de 
deelname/voortgang van de afspraken per arbeidsmarktregio ten minste tweemaal per jaar in de Algemene 
Ledenvergadering worden geagendeerd. Wanneer staan deze gepland? Past dat in tijdslijn beschikbaarheid 
data? 
 
Afspraak 1: 10% meer stageplaatsen in schooljaar 2021/2022 en 2022/2023 t.o.v. 2019/2020 
De ontwikkeling van het aantal stageplaatsen wordt o.b.v. cijfers van het Stagefonds gemonitord. Stages 
waarvoor geen subsidie wordt aangevraagd vallen hiermee buiten de telling. Omdat het aanbieden van 
voldoende stageplaatsen een regionale opgave is wordt de ontwikkeling van het aantal stages per RegioPlus-
arbeidsmarktregio bijgehouden. Het is aan de algemene en categorale ziekenhuizen om in de regio gezamenlijk 
te bepalen welke instelling welke inspanningen levert. De monitoring vindt plaats op regionaal niveau. Tevens 
is het aan de instellingen in de regio om te bepalen voor welke opleidingen meer stageplaatsen nodig zijn. De 
voortgang van de monitoring vindt plaats aan de hand van het totaal aantal stageplaatsen in de regio en niet 
aan de hand van afzonderlijke opleidingen. 
 
De basisafspraak bevat een 10%-norm. Die heeft betrekking op de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 t.o.v. 
2019/2020, het laatste schooljaar dat voor de uitbraak van de coronapandemie begonnen is. In dat schooljaar 
zijn er in algemene en categorale ziekenhuizen bijna 11.600 stageplaatsen die in aanmerking komen voor de 
subsidieregeling Stagefonds (zie tabel hieronder). Bij toepassingen van de 10%-norm moeten dat er in 
2021/2022 en 2022/2023 landelijk gezien minstens 12.700 zijn.  
 
De hoogte van het stagetekort verschilt niet alleen per opleiding maar ook per regio. Derhalve kan van de 10%-
norm door afspraken, die bij het regionale stagetekort passen, gemotiveerd afgeweken worden. Het kan om 
een lager, maar ook om een hoger ambitieniveau gaan. Belangrijk is dat het aanbod in de regio goed afgestemd 
wordt op de vraag vanuit de onderwijsinstellingen. Een afwijkend ambitieniveau dient met onderbouwing aan 
de NVZ aangeleverd te worden. Waar de NVZ niet over een afwijkend en onderbouwd ambitieniveau beschikt 
wordt in de monitoring uitgegaan van de 10%-norm.  
 
Het aantal stages dat in aanmerking komt voor subsidiëring zal telkens in juli van het lopende schooljaar 
bekend zijn. Het gaat dan niet om beschikkingen, maar om de aantallen stages welke voldoen aan de criteria 
om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling. In juli 2022 wordt voor elk van de 28 arbeidsmarktregio’s 
gekeken of voor het schooljaar 2021/2022 de 10%-norm, dan wel de eigen regionale ambitie, is gehaald. In juli 
2023 wordt gekeken welke regio’s de norm of de eigen ambitie in 2022/2023 al dan niet hebben gehaald.   
 
Opleiding Aantal stages 19/20 
Verpleegkundige (hbo) 5.295 
Medische Hulpverlener (hbo) 136 
Overige hbo-opleidingen 107 
Verpleegkundige (mbo niveau 4) 4.183 
Dokters- en apothekersassistent (mbo niveau 4) 899 
Apothekersassistent (mbo niveau 4) 118 
Verzorgende IG (mbo niveau 3) 288 
Begeleider (mbo niveau 3) 86 
Helpende (mbo niveau 2) 283 
Overige mbo-opleidingen 164 
Totaal 11.559 
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Afspraak 2: 10% meer behoud in 2022 en 2023 t.o.v. 2019 
De ontwikkeling van het behoud wordt o.b.v. uitstroomcijfers van het Arbeidsmarktprogramma Zorg en Welzijn 
(AZW) gemonitord. Dit zijn cijfers die het CBS op basis van een koppeling van diverse microbestanden 
berekend. De cijfers betreffen voortschrijdende jaarcijfers die per kwartaal berekend worden. Voor een 
benadering van een jaarcijfer dient telkens het laatste kwartaal gebruikt te worden. De cijfers zijn beschikbaar 
per branche, waarbij de branche ‘ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg’ naast algemene en 
categorale ziekenhuizen ook praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra omvat. Qua 
werkgelegenheid gaat het om een kleine 9% van het aantal werknemers dat niet in een algemeen of categoraal 
ziekenhuis werkt. De uitstroomcijfers hebben uitsluitend betrekking op werknemers, niet op zelfstandigen, en 
er wordt geen onderscheid gemaakt naar functies of beroepen. Gemonitord wordt de uitstroom naar een 
sector buiten Zorg en Welzijn (excl. kinderopvang), naar uitkering (bijvoorbeeld ww, bijstand of 
arbeidsongeschiktheid), naar zelfstandigheid en naar inactiviteit. Uitstroom naar een andere branche binnen 
Zorg en Welzijn en naar pensioen wordt niet als ongewenst gezien en valt daarom buiten de reikwijdte van 
deze afspraak. Ondanks dat iedere instelling aan de slag kan met het vergroten van het behoud, wordt op het 
niveau van de 28 arbeidsmarktregio’s gemonitord.  
 
De basisafspraak bevat een 10%-norm. 10% meer behoud betekent 10% minder uitstroom in de kalenderjaren 
2022 en 2023 t.o.v. 2019. In 2019 zijn er ruim 12.900 werknemers uit de branche naar een sector buiten Zorg 
en Welzijn, naar uitkering, zelfstandigheid of inactiviteit uitgestroomd. Bij toepassingen van de 10%-norm 
mogen dat er in 2022 en 2023 landelijk gezien niet meer dan 11.600 zijn.  
 
De cijfers van het laatste kwartaal van een jaar komen telkens in X van het daaropvolgende jaar beschikbaar. In 
X 2023 wordt voor elk van de 28 arbeidsmarktregio’s gekeken of in 2022 de 10%-norm is gehaald. In X 2024 
wordt gekeken welke regio’s de norm in 2023 al dan niet hebben gehaald.  Bij CBS nagevraagd wanneer cijfers 
beschikbaar komen.  
 

Jaar Uitstroom naar 
andere Z&W-branche 

Uitstroom naar 
pensioen 

Overige  
uitstroom* Totaal 

2010 8.570  1.530  11.920  22.020  
2011 10.200  1.800  12.470  24.470  
2012 8.360  2.030  12.310  22.700  
2013 9.230  2.050  12.990  24.270  
2014 7.290  2.060  12.320  21.670  
2015 10.820  2.490  12.590  25.900  
2016 8.780  2.400  12.010  23.190  
2017 9.270  2.630  12.880  24.780  
2018 13.460  2.800  14.060  30.320  
2019 11.250  2.590  12.910  26.750  
2020 9.090  n.b. n.b. n.b. 
Afspraak: 10% minder dan 2019   11.619    

* Uitstroom naar andere sector, uitkering, zelfstandig en inactief. 
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Afspraak 3: Regionaal opleiden conform FZO-ramingen in 2022 en 2023 
De ontwikkeling van de instroom in FZO-opleidingen wordt per opleiding o.b.v. cijfers van het CZO gemonitord 
en afgezet tegen de telkens meest actuele raming van het Capaciteitsorgaan. In eerste instantie wordt hierbij 
uitgegaan van het demografische scenario, dat over het algemeen een lager instroomadvies kent dan het 
expertscenario. De ontwikkeling van de instroom, de instroomadviezen, en daarmee de opleidingsopgave, 
wordt per FZO-regio gevolgd. Het is aan de opleidingsziekenhuizen en UMC’s om in de regio gezamenlijk te 
bepalen welke instelling welke inspanningen levert. De voortgang van de monitoring vindt plaats op regionaal 
niveau.  
 
De basisafspraak is om in 2022 en 2023 conform FZO-raming op te leiden. De ramingen worden per opleiding 
en FZO-regio opgesteld. In de FZO-regio’s kan worden gekozen of het demografische- of het expertscenario 
leidend is.  
 
Het Capaciteitsorgaan voert jaarlijks een FZO-raming uit. In de zomer van 2021 wordt een tussenraming 
opgesteld. De uitkomsten worden aan alle opleidingsinstellingen ter beschikking gesteld, maar er verschijnt 
hierover geen rapport. In de zomer van 2022 wordt de volgende reguliere raming opgesteld, die vervolgens in 
november 2022 in de vorm van een rapport verschijnt. In 2023 verschijnt opnieuw een tussenraming. In de 
regio kunnen opleidingsinstellingen na de zomer op basis van de ramingsuitkomsten afspraken voor het najaar 
en/of het volgende jaar maken. De instroom in FZO-opleidingen wordt dagelijks door het CZO geüpdatet. De 
aantallen zijn over het algemeen na een periode van circa twee maanden voldoende betrouwbaar. In maart 
2023 wordt voor elk van de 9 FZO-regio’s per opleiding gekeken of in 2022 de raming (demografisch scenario) 
uit 2021 is gehaald. In maart 2024 wordt gekeken of in 2023 de tussenraming uit 2022 is gehaald.    
 

Opleiding (gegroepeerd) Instroom 
2020 

Advies 
2020* 

Opleidings-
opgave 

Operatieassistent (excl. BMH) 305 711 +133% 
Anesthesiemedewerker (excl. BMH) 257 295 +15% 
Radiodiagnostisch en -therapeutisch laborant (incl. duale MBRT) 159 133 -18% 
Klin. perf., gipsverbandm. en deskundige infectiepreventie 56 77 +39% 
IC-verpleegkundige (incl. kinder en neonatologie) 577 792 +37% 
Oncologieverpleegkundige (incl. kinderoncologie) 419 339 -19% 
SEH-verpleegkundige 375 257 -32% 
Kinderverpleegkundige 368 424 +15% 
Obstetrieverpleegkundige 240 229 -5% 
Dialyseverpleegkundige 155 286 +84% 
Totaal  2.911 3.543 +22% 

* demografisch scenario 
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Bijlage 1: Q&A’s afspraken   
 
Q&A’s afspraak 1 - 10% meer stageplaatsen 
Waar is de 10%-norm op gebaseerd?  

- De Evaluatie Subsidieregeling Stageplaatsen Zorg II 2016-2019 uit 2020 geeft aan dat een derde van de 
onderwijsinstellingen een stagetekort bij algemene en categorale ziekenhuizen meldt. Volgens de JOB-
Monitor heeft 16% van de studenten mbo-v moeite om een stageplek te vinden. De bezettingsgraad in 
ziekenhuizen is hoog en het aantal stageplekken stijgt niet hard genoeg om de tekorten op te lossen. 
De 10%-norm is een stap om tot een betere kwantitatieve aansluiting tussen de vraag naar en het 
aanbod van stages te realiseren.  

- Moeten we deze afspraak afstemmen met mbo-scholen en hbo-scholen (LOOV)? 
Wanneer komt een kostendekkende vergoeding vanuit het Stagefonds? 

- Op 19 mei j.l. heeft de minister van VWS aangekondigd om de huidige subsidieregeling ongewijzigd 
met een jaar te verlengen (schooljaar 2021/2022). De huidige regeling kent echter twee belangrijke 
knelpunten. Enerzijds het subsidieplafond dat maakt dat hoe meer stageplekken gerealiseerd worden 
hoe minder subsidie per stageplek verstrekt wordt. Anderzijds is de vergoeding niet kostendekkend. 
Op 3 juni j.l. heeft de NVZ samen met NFU, Actiz, de Nederlandse GGZ en VGN in een brandbrief de 
leden van de vaste commissie voor VWS opgeroepen om de negatieve prikkels in de huidige regeling 
weg te nemen. Volgens mij is de nieuwe (ongewijzigde) regeling nog niet in de Staatscourant 
verschenen. Minister kan vanaf 30 dagen na 19 mei ondertekenen. Tom gaat na wat stavaza is. 

Waarom is voor het schooljaar 19/20 als ijkjaar gekozen? 
- Op dit moment geen eerdere jaren beschikbaar (zijn wel opgevraagd en zullen eind juli door 

Deloitte/VWS geleverd worden). Het is dus niet bekend in hoeverre 19/20 afwijkt van andere (niet 
corona) jaren. Op zich maakt het ook niet zoveel uit omdat elke regio toch een eigen ambitieniveau 
vast kan stellen.  

Waarom worden de stageplaatsen gemonitord o.b.v. van Stagefonds-cijfers?  
- Het Stagefonds biedt de meest betrouwbare cijfers op regionaal niveau. De mbo-stagecijfers zijn 

afkomstig uit het basisregister onderwijs (BRON/DUO) en de hbo-stagecijfers direct van hogescholen. 
SBB verzamelt de gegevens en stelt deze aan de NVZ beschikbaar. Wij gaan tevens ervan uit dat alle 
NVZ-leden gebruik maken van de subsidiering via het Stagefonds.  

- Er wordt nog onder leden uitgevraagd hoeveel van het Stagefonds gebruik gemaakt wordt. 
Worden met deze afspraak de tekorten aan algemeen verpleegkundigen opgelost? 

- Het is niet bekend hoeveel algemeen verpleegkundigen in de ziekenhuizen in de toekomst precies 
nodig zullen zijn. De verwachting is echter dat de tekorten mede door de toenemende zorgvraag 
zullen toenemen. Dat geldt voor het niveau van zowel de algemeen verpleegkundigen als de 
gespecialiseerd verpleegkundigen. Om gespecialiseerd verpleegkundige te worden is een 
verpleegkundige vooropleiding nodig, waardoor de enorme benodigde inspanningen op het gebied 
van vervolgopleidingen veel algemeen verpleegkundigen uit de arbeidsmarkt onttrekken.  

Is het voor het nakomen van de afspraak nodig om aan te sluiten bij een regionale werkgeversvereniging? 
- Om regionaal afspraken te maken is het niet per se nodig, maar zeker aan te bevelen, om bij een 

regionale werkgeversvereniging dan wel een Regional Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) aangesloten 
te zijn. De helft van de werkgeversverenigingen heeft een werkgebied dat overeenkomt met één van 
de 28 arbeidsmarktregio’s. De andere helft heeft een werkgebied dat uit 2, 3 of 4 van de 28 
arbeidsmarktregio’s bestaat. Daarnaast is het van belang om nauw met de onderwijsinstellingen af te 
stemmen. 

 
Q&A’s afspraak 2 - 10% meer behoud 
Waar is de 10%-norm op gebaseerd?  

- Het is niet bekend hoeveel uitstroom daadwerkelijk vermijdbaar is en hoeveel uitstroom normaal is. 
Een tijdreeks langer dan 10 jaar en een vergelijking met andere sectoren is niet beschikbaar. Het 
landelijk doorlopend uitstroomonderzoek van RegioPlus uit 2020 geeft echter aan dat veel uitstroom 
mogelijkerwijs potentieel vermijdbaar is. Zo geeft 18% van de ondervraagde uit ziekenhuizen 
vertrokken verpleegkundigen aan dat hun vertrek met loopbaanmogelijkheden te maken heeft. Bij 
17% is dit uitdaging in werkzaamheden. De manier van werken en aansturing door leidinggevenden is 
eveneens bij 17% een reden. Werk-privé balans is bij 16% een reden en opleidingsmogelijkheden bij 
15%. Deze cijfers geven een indicatie van het eventueel mogelijke potentieel van behoud.  
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- PFZW heeft mogelijk nog bruikbare gegevens geleverd. Wordt nog bekeken. 
Waarom vindt monitoring op het niveau van de 28 arbeidsmarktregio’s plaats en niet op individueel niveau? 

- Alhoewel iedere instelling zelf aan de slag kan met het vergroten van behoud vindt monitoring op het 
niveau van arbeidsmarktregio’s plaats. Monitoring op instellingenniveau is niet mogelijk omdat het 
CBS de gegevens alleen op regioniveau publiceert.    

Waarom is voor het 2019 als ijkjaar gekozen? 
- 2020 is nog niet volledig beschikbaar (uitstroom naar pensioen en zelfstandig is voor geheel 2020 nog 

niet bekend; uitstroom naar uitkeringen is nog niet voor Q4 2020 bekend. CBS gevraagd naar tijdsplan. 
- 2019 kende een iets hogere uitstroom dan gemiddeld tussen 2010 en 2019.  

Wordt in de uitstroomcijfers ook de uitstroom van niet medisch personeel gemeten? 
- De uitstroomcijfers hebben betrekking op alle werknemers. Hierbij wordt geen onderscheid in functies 

gemaakt omdat deze niet volledig en niet gestandaardiseerd in de door het CBS gebruikte 
Belastingdienstgegevens aanwezig zijn. Het CBS verkent in hoeverre een uitsplitsing naar functies in de 
toekomst mogelijk is. 

Waarom wordt de uitstroom o.b.v. AZW-cijfers gemonitord? 
- AZW biedt de meest betrouwbare en volledige cijfers omdat deze op microbestanden gebaseerd zijn. 

Een alternatieve bron zouden gegevens van PFZW zijn. PFZW heeft echter alleen werknemers in beeld 
die met pensioen gaan. Doorstroom naar een uitkeringssituatie, een andere sector of inactiviteit is bij 
PFZW niet bekend.  

- Nog bezien welke kwaliteit de mogelijk beschikbare PFZW-data hebben. Nadeel: PFZW-data zien 
uitstroom naar UMC’s als uitstroom uit de sector. Maar: data kunnen mogelijk wel uitgesplitst worden 
naar patiënt en niet-patiëntgebonden. 
 

Q&A’s afspraak 3 - Regionaal opleiden conform FZO-raminge 
Waar is de afspraak op gebaseerd?   

- Sinds een aantal jaren wordt voor veel FZO-opleidingen minder opgeleid dan volgens het 
instroomadvies van het Capaciteitsorgaan aanbevolen wordt. De Taskforce FZO heeft daarom in 2019 
geadviseerd om in de regio afspraken over de instroom te maken waarbij de FZO-ramingen leidend 
zijn. De implementatie van de adviezen van de Taskforce FZO zijn onverminderd nodig. 

Waarom wordt de instroom in UMC’s meegeteld? 
- Opleiden voor FZO-functies is een regionale opgave die UMC’s en ziekenhuizen in de FZO-regio’s 

gezamenlijk oppakken. De adviezen van de Taskforce FZO zijn door zowel NFU als NVZ omarmd.  
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Bijlage 2: inzicht in de arbeidsmarktregio’s  
 
Arbeidsmarktregio’s  

 

In de sector Zorg en Welzijn zijn onder de vlag van RegioPlus 14 regionale werkgeversorganisaties actief. Hier 
werken zorgorganisaties actief samen met andere stakeholders, zoals het onderwijs en het UWV. De 
betreffende werkgeversorganisaties in deze regio’s zijn onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van 
Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT).  

Onderverdeling arbeidsmarktregio’s  

 

Een aantal van de 14 arbeidsmarktregio’s zijn opgeknipt in sub-arbeidsmarktregio’s. Deze arbeidsmarktregio’s 
zijn onder meer het uitgangspunt voor het beschikbaar stellen van gedetailleerde arbeidsmarktinformatie zoals 
verzameld in het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). In dit programma werken 
arbeidsmarktfondsen en het ministerie van VWS samen om partijen in de sector Zorg en Welzijn eenduidige en 
betrouwbare informatie te bieden over de arbeidsmarkt. De NVZ participeert via de Stichting Arbeidsmarkt 
Ziekenhuizen (StAZ) in dit onderzoeksprogramma.  
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FZO-regios 

 

In totaal geven 9 FZO-regio’s invulling aan de regionale beleidscomponent van het Fonds Ziekenhuis 
Opleidingen (FZO). Onder het FZO vallen opleidingen voor 7 medisch ondersteunende en 9 gespecialiseerde 
verpleegkundige beroepen, zoals operatieassistenten en IC-verpleegkundigen. De coördinatie van de instroom 
in FZO-opleidingen gebeurt regionaal, uitgaande van de instroomadviezen van het Capaciteitsorgaan. De NVZ 
en de NFU faciliteren de regionale samenwerking. 

Noord Nederland

Zwolle/Twente/
Achterhoek/

Stedendriehoek

Limburg

Noord-Brabant

Rijnmond/SRZ

Den Haag/
Leiden

Utrecht

Noordwest
Nederland/

SIGRA

Nijmegen/
Arnhem


