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• op basis van onderzoek van het CPB wordt in bijna elke sector een toename van thuiswerken verwacht

• belangrijke reden: door de coronacrisis zijn veel positieve ervaringen opgedaan met thuiswerken, inmiddels zijn er ook veel 

investeringen in faciliteiten op de thuiswerkplek (o.a. in IT en ergonomie) gedaan 

• toch blijft voor een optimale werkrelatie wel een minimale hoeveelheid face-to-face contactmoment nodig

bron: CPB

thuiswerken na corona
verdubbeling van aantal uren thuiswerken verwacht.
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• open source learning biedt kennis aan op gratis 

openlijk toegankelijke netwerken waardoor meer 

mensen toegang tot onderwijs hebben, zonder 

hiervoor afhankelijk te zijn van geld of de nabijheid 

van onderwijsinstellingen 

• open source learning biedt (de mogelijkheid tot) 

gelijke kansen

• ook biedt het mogelijkheid om meer vaardigheden 

en kennis op te doen en om een eigen leerplan 

samen te stellen

• de nadruk kan meer gelegd worden op leren in de 

praktijk (learning by doing)

• toch staat de kwaliteit van de platformen nog wel 

ter discussie

leren op afstand: open source learning
mogelijkheden rondom onderwijs nemen toe.
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ontwikkeling van het aantal zelfstandigen
sterke opmars van zzp’er zet ook in coronatijd door.

• steeds meer Nederlanders werken als 

zelfstandige; eind 2020 ging het om ongeveer 

1,5 miljoen personen

• hiervan bestaat de grootste groep uit de 

zelfstandige zonder personeel die eigen arbeid 

aanbiedt (0,9 mln.) - deze groep is ook het 

sterkst gegroeid (+21% sinds 2015)

• de meer ‘traditionele’ zelfstandige is juist in 

aantallen gekrompen - dit zijn de zelfstandigen 

die producten aanbieden of meewerken in een 

gezin, bijvoorbeeld op een boerderij 

• de groei onder zzp’ers is sterk, ook in 

vergelijking met andere arbeidsvormen (vaste 

contracten of uitzendkrachten) - en de stijging 

zet zich door in coronatijd
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motieven om te starten als zzp’er
meer autonomie, uitdaging, vluchten of juist vanuit beroep starten.

14%
uitdagingszoekers

Typerend voor deze zzp’ers is dat zij aangeven 

een nieuwe uitdaging te zoeken en altijd al als 

zelfstandige willen werken.

8%
rasondernemers

Zij geven aan altijd al als zelfstandigen te 
willen werken.

11%
familiebedrijf 

Deze groep bestaat uit zzp’ers die een 
familiebedrijf hebben overgenomen.

7%
gedwongen zzp’ers

Deze zzp’ers geven aan zelfstandige te zijn, 
vanwege ontslag, het niet verlengen van het 
contract of het niet kunnen vinden van een 
geschikte baan.

17%
beroepsmatige zzp’ers

Het dominante motief om te starten, is dat het 
beroep in de praktijk meestal als zelfstandige 
wordt uitgeoefend.

30% 
autonomen

Opvallend voor deze groep is dat de motieven 
om te starten een behoefte tot controle 
uitdrukken: zelf willen bepalen hoeveel en 
wanneer te werken, werk en privé beter willen 
combineren en meer kunnen verdienen als 
zelfstandige.

13%
vluchters

Deze zzp’ers willen ontkomen aan de negatieve 

sociale aspecten van hun werk. Ze willen vooral 

niet meer voor een baas werken en willen weg 

om de slechte werksfeer in de vorige baan.

bron: CBS/TNO
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combineren van banen
aantal mensen dat banen combineert, blijft groeien.

Het aantal mensen dat banen combineert is de afgelopen jaren toegenomen. Van ongeveer 450.000 in 2005 naar 600.000 in recente

jaren. Het gaat om werkenden die twee banen in dienstverband combineren of als werknemer in dienstverband en als zelfstandige. 

De groei zit zowel bij mensen die in twee banen in loondienst combineren als personen met een baan in loondienst icm zzp-schap.

• het combineren van banen is bekend onder verschillende namen, zoals 

stapelbanen, multijobbing, hybride banen

• we zien dat vrouwen relatief vaker combineren dan mannen, mensen 

met een hogere opleiding vaker combineren dan mensen met een lagere 

opleiding en er relatief veel jongeren zijn die banen combineren

• werknemers met een flexibel contract hebben ongeveer twee keer zo 

vaak een bijbaan dan werknemers met een vast contract

• mensen die in de horeca, zakelijke dienstverlening, onderwijs of zorg 

werken, combineren vaker banen

• in de ict en de recreatiesector wordt een baan in loondienst en werk als 

zelfstandige vaker gecombineerd

bron: CBS, TNO, SCP, SER maart 2018 De vele kanten van banen combineren. *Over het aantal 
zelfstandigen dat werk als zelfstandige combineert zijn geen statistische gegevens van CBS 
beschikbaar om deze groep in absolute aantallen te duiden. De verschillende bronnen vertonen 
consensus over het feit dat het belang van banen combineren toeneemt en dat de groei met name 
verklaard kan worden uit de groei van het aantal mensen dat een baan in loondienst en werk als 
zelfstandige combineert.
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ontwikkelingen in onderwijssector
”hybride docent” haalbare oplossing voor lerarentekort voortgezet onderwijs.

• in de hele onderwijsketen zijn er 54.000  ‘multi’ of ‘hybride’ 

docenten; deze docenten combineren een baan in het onderwijs 

met een andere baan daarbuiten 

• we zien zes belangrijke vaardigheden naar voren komen bij 

mensen die één of meerdere banen succesvol willen combineren:

• planningsvaardigheden

• grenzen kunnen en durven stellen

• flexibel kunnen schakelen

• onderhandelingsvaardigheden

• transparant zijn over beide banen

• bezitten van sociale vaardigheden/ goodwill kunnen kweken

bron: ABN AMRO, Ministerie OCW, CBS
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ontwikkeling beroepsbevolking (20-67 jaar)
kleine stijging tot 2023, daarna een sterke afname.

• de beroepsbevolking is vergrijsd en ontgroent nog steeds (minder jongeren)

• tot 2023 stijgt de beroepsbevolking nog met totaal 34.000 personen

• van 2023 tot 2040 daalt de beroepsbevolking in een groeiend tempo met bijna één miljoen

• maar dit is het scenario als we geen rekening houden met migratie, wat een groot effect heeft (zie volgende slide)

bron: CBS, bewerking Market Intelligence
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ontwikkeling beroepsbevolking
zonder migratie zou sprake zijn van sterke afname.

• de bevolkingsprognose van het CBS houdt onder 

andere rekening met de verwachte emigratie en 

immigratie cijfers

• de verwachting is dat een positief migratiesaldo de 

bevolking tussen de 20 en 67 jaar op peil houdt

• dat betekent dat de Nederlandse beroepsbevolking 

alleen op peil blijft bij voldoende migratie, waarbij 

politieke keuze grote impact kunnen hebben op de 

mate van migratie (zie bijvoorbeeld Duitsland, dat het 

sinds 2020 een stuk makkelijk maakt kenniswerkers 

aan te trekken)

• Voorkomt migratie grote knelpunten op de 

arbeidsmarkt?

• hangt grotendeels af van hoe groot de mismatch op 

de arbeidsmarkt is

• zo kan het verlies van kennis en ervaring groot zijn 

en knelpunten veroorzaken, zoals we ook zien bij de 

leraren

bron: CBS maatwerktabel bevolkingsprognose 2020 - 2070
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vergrijzing per sector
grootst in landbouw, overheid, overige dienstverlening en vervoer & opslag.

• het percentage ouderen varieert van 11% 

in de sector horeca tot 30% in de sector landbouw

• de sectoren landbouw, overheid, overige 

dienstverlening en vervoer & opslag zijn de meest 

vergrijsde sectoren

• in de detailhandel en de horeca werken met afstand 

de meeste jongeren

bron: ROA/CBS 2019 (meest recent)
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verwachte tekorten en ontwikkeling van vacatures
verschil krappe en ruime beroepen lijkt toe te nemen.

• wanneer we kijken naar de verwachte tekorten voor de 

komende jaren* en dit vergelijken met de vraag naar 

vacatures valt op dat er een relatie is tussen de twee:

• enerzijds is er een groep vakgebieden met veel 

tekorten, dat een beperkte daling in openstaande 

vacatures heeft

• anderzijds is er een groep vakgebieden waar weinig 

tekorten zijn en waar de vraag naar vacatures sterk 

achterloopt op de situatie voor corona

• het lijkt erop dat de verschillen tussen krappe en ruime 

vakgebieden door de coronacrisis verder zijn 

toegenomen

*o.b.v. ROA: Research Instituut Onderwijs Arbeidsmarkt. Prognoses zijn gebaseerd op verwachte in- en 
uitstroom op arbeidsmarkt voor de komende jaren.

bron(nen): Market Intelligence o.b.v. Jobdigger vacaturedata en ROA arbeidsmarktprognose
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beroep tekorten 2020 tekorten 2030 % tekort 2020 % tekort 2030

zorg - zorghulp (niveau 1) 1.700 6.200 1% 4%

zorg - helpende zorg & welzijn (niveau 2) 2.800 6.900 5% 8%

zorg - verzorgende (niveau 3) 12.000 43.700 8% 25%

zorg - verpleegkundige (niveau 4) 9.000 17.700 8% 14%

zorg - doktersassistent (niveau 4) 600 1.000 2% 3%

zorg - verlos- en verpleegkunde (niveau 6) 6.500 8.300 10% 12%

welzijn - pedagogisch werker (niveau 3) 100 100 0% 0%

welzijn - pedagogisch werker (niveau 4) 0 0 0% 0%

welzijn - medewerker maatschappelijke zorg (niveau 3) 400 2.100 1% 5%

welzijn - medewerker maatschappelijke zorg (niveau 4) 500 800 1% 2%

welzijn - sociaal-maatschappelijke dienstverlener (niveau 4) 100 200 2% 3%

welzijn - sociaal-cultureel werker (niveau 4) 100 200 1% 2%

welzijn - pedagogiek (niveau 6) 200 300 1% 2%

welzijn - pedagogiek (niveau 7) 100 200 1% 2%

welzijn - maatschappelijke hulp & dienstv.  (niveau 6) 1.500 2.700 2% 3%

welzijn - maatschappelijke hulp & dienstv. (niveau 7) 200 300 2% 2%

welzijn - psychologie (niveau 6 & 7) 200 200 2% 1%

voorbeeld: toename tekorten in zorg
prognoses gaan uit van tekort van 90.000 zorgmedewerkers in 2030.

• in 2020 is er een tekort gemeten 

van ruim 38.000 werknemers: 

4,7% van het totaal aantal 

werknemers in de zorg

• voor 2030 wordt een tekort 

voorspeld van ruim 90.000 

personen: een ruime verdubbeling 

naar 9,8% van het totaal aantal 

werknemers

• het overgrote deel van de tekorten 

doet zich voor in zorgfuncties: 

helpenden, verzorgenden en 

verpleegkundigen

Bron: CBS Microdata en AZW StatLine -
bewerking ABF Research / zie ook prognosemodelzw.databank.nl
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De modellen gaan uit van werknemers, maar dit mag worden gelezen als ‘werkenden’. Daarnaast is de som van de getoonde tekorten kleiner dan 38.000 omdat sommige kleinere beroepen niet zijn meegenomen. 
N.B. hetzelfde model voorspelt op de korte termijn (eind 2022) al een tekort van 56.000 werkenden, oplopend tot mogelijk 73.000 afhankelijk van het gehanteerde (corona) scenario.




