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Anders werken in zorg en welzijn in 2030 - sociale innovatie 

1. Inleiding 

Over de organisatie van het werk in de toekomst bestaan veel visies. Dat is niet vreemd, gezien de 

grote verschuivingen die plaatsvinden in onze maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende 

invloed van technologie, die in verschillende sectoren een stempel drukt op de inzet van personeel. 

En aan veranderende arbeidsrelaties. Wie had vijftig jaar geleden gedacht dat het merendeel van 

vrouwen na het zwangerschapsverlof weer aan het werk zou gaan, regelmatig ook voltijd? En dat 

vandaag de dag juist steeds meer mannen deeltijd werken? Ook de opkomst van concepten als de 

deeleconomie hebben veel impact op de organisatie van werk. Denk aan het deelplatform Uber. 

Inmiddels is dit het grootste taxibedrijf ter wereld, zonder ook maar één vervoersmiddel in bezit te 

hebben. Een soortgelijk voorbeeld is Airbnb, de grootste aanbieder van particuliere woningen, zonder 

zelf in het bezit te zijn van vastgoed. Er zijn nog tal van andere voorbeelden te noemen. Eén ding is 

zeker: binnen nu en vijftien jaar zullen we vast een keer zeggen: ‘Wie had in 2019 gedacht dat de 

organisatie van het werk er nu zo uit zou zien?’.  

Ook voor de sector zorg en welzijn zijn deze ontwikkelingen van belang. Hierdoor verandert de 

zorgvraag, vervagen grenzen tussen branches en organisaties en ontwikkelen verwachtingen van 

werkgevers, werknemers, patiënten/cliënten en hun naasten zich. Deze ontwikkelingen zorgen voor 

diverse uitdagingen op het gebied van arbeidsmarkt- en HRM-beleid. Tegelijkertijd zijn er 

onvoldoende geschikte werknemers om zorg te verlenen en is er sprake van gezondheidsproblemen 

bij medewerkers en mantelzorgers vanwege werkdruk en onzekerheid. Door al deze factoren is het 

niet reëel om te veronderstellen dat we in de toekomst de zorg op dezelfde manier kunnen blijven 

organiseren. Daarvoor groeit de zorgvraag te hard en stijgen de kosten te snel. Dit onderstreept het 

belang om aandacht te besteden aan andere manieren van werken en organiseren. 

Met deze publicatie werpen wij een blik in de toekomst met betrekking tot arbeidsorganisatie en 

arbeidsrelaties in zorg en welzijn. Oftewel: een blik op sociale innovatie. Transvorm definieert sociale 

innovatie als een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties. Daardoor verbeteren de 

prestaties van de organisatie en kan talent zich beter ontplooien. Het doel is om betrokkenen met 

andere ogen te laten kijken naar de toekomst van arbeidsorganisatie en -relaties en inspiratie te 

bieden bij het aanpakken van arbeidsvraagstukken.  

De opbouw van deze publicatie is als volgt. Allereerst reflecteren we kort op een selectie van studies 

naar de toekomst van werk en sociale innovatie. Op basis daarvan formuleren we een 

onderzoeksvraag. Vervolgens rapporteren we over twee activiteiten die Transvorm heeft ondernomen 

om een voorlopig antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvraag: een workshop 

scenarioplanning en een project met studenten. Daarna gaan we in op een aantal implicaties hiervan 

en komen we tot een aantal uitgangspunten voor werken in zorg en welzijn in 2030.Tot slot verbinden 

we hier conclusies aan.   
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2. Onderzoeksvraag 

In de inleiding constateerden we dat de arbeidsorganisatie en arbeidsrelaties constant in beweging 

zijn. Er wordt veel geschreven over de toekomst van werk en sociale innovatie. Echter, op het snijvlak 

tussen enerzijds (organisatie van) werk in de toekomst en anderzijds zorg in de toekomst is nog veel 

onduidelijkheid. Welke impact heeft de veranderende zorgvraag op de organisatie van het werk in 

deze sector? Hoe werken professionals, mantelzorgers en zorgvragers in de toekomst samen? Deze 

en andere onbeantwoorde vragen zijn aanleiding voor Transvorm om aan de slag te gaan met het 

thema sociale innovatie. In deze publicatie zetten we de volgende vraag centraal:  

 Hoe zien de arbeidsorganisatie en arbeidsrelaties in zorg en welzijn eruit in 2030? 

 

We zijn tot deze vraag gekomen na intern onderzoek naar beschikbare informatie en onderzoeken. Zo 

wordt er veel onderzoek gedaan naar de toekomst van de zorg. Het RIVM1 rapporteert in haar 

Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 over de ontwikkelingen van de volksgezondheid in 

Nederland en schetst hierbij diverse trendscenario’s, bijvoorbeeld over de ontwikkeling van 

zorguitgaven en (chronische) aandoeningen zoals diabetes. In haar themaverkenningen besteedt zij 

onder meer aandacht aan de inzet van technologie en de veranderende zorgvraag.  

Ook zijn diverse commissies, in opdracht van de overheid, ingesteld om adviezen over werken en 

leren met het oog op de toekomst te geven. Voorbeelden als de commissie Kaljouw2 (Innovatie 

Zorgberoepen en opleidingen) en commissie Meurs3 (status vervolgopleidingen van mbo-en inservice 

opgeleide verpleegkundigen) zijn zeer relevant voor de sector zorg en welzijn. In deze adviezen 

worden suggesties gedaan voor veranderingen in manier waarop zorgprofessionals worden opgeleid 

en ingezet in het werkveld, zoals het belang van generalistische vaardigheden naast vakkennis en 

(meer) differentiatie tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen.  Ook is er veel aandacht voor een 

veranderende visie op gezondheid en zorg; niet de ziekte centraal stellen, maar het functioneren.  

Tevens verschijnen er diverse rapporten over de veranderingen die op dit moment gaande zijn in de 

organisatie van de zorg. Zo schreef bijvoorbeeld FWG in haar brancherapporten4  over initiatieven als 

Carebnb (tijdelijke opvang in een huiselijke omgeving), het toenemende aantal particuliere 

verzorgingshuizen, de toenemende invloed van technologie, ambulantisering van de ggz, de 

toenemende mate van verticale ziekenhuiszorg (ofwel ketensamenwerking), het ontstaan van 

anderhalvelijnszorginitiatieven en domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden. Dit allemaal om nu 

en in de toekomst te voorzien in goede en betaalbare zorg, inclusief een passend personeelsbestand, 

afgestemd op de zorgvraag en beleidsmatige ontwikkelingen5. 

In de volgende hoofdstukken presenteren we drie stappen die we hebben genomen om meer grip op 

dit vraagstuk te krijgen: toekomstscenario’s ontwikkelen, trends signaleren en een sessie met 

studenten organiseren.  

                                                           

1 RIVM (2018). Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018. https://www.vtv2018.nl/ 
2 Kaljouw en Van Vliet (2015). Naar nieuwe zorg en zorgberoepen (de contouren). 
https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/publicaties/adviezen/2015/04/10/naar-nieuwe-zorg-en-
zorgberoepen-de-contouren. 
Van Vliet, Grotendorst, Roodbol (2016). Anders kijken, anders leren, anders doen (Grensoverstijgend leren en 
opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk). https://www.zorginstituutnederland.nl/over-
ons/publicaties/adviezen/2016/11/17/anders-kijken-anders-leren-anders-doen-grensoverstijgend-leren-en-
opleiden-in-zorg-en-welzijn-in-het-digitale-tijdperk 
3 Besluit Instelling Commissie Beoordeling Verpleegkundige Vervolgopleidingen in het kader van wetsvoorstel 

BIG II  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-40723.html 
4 De brancherapporten kunnen opgevraagd worden via https://www.fwg.nl/brancheboekjes  
5 Zie voor meer informatie over de implicaties voor HR volgens FWG de HR Trendmonitor 2018 Zorg voor later. 
Op te vragen via https://www.fwg.nl/hrtrendmonitor2018/ 

https://www.vtv2018.nl/
https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/publicaties/adviezen/2015/04/10/naar-nieuwe-zorg-en-zorgberoepen-de-contouren
https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/publicaties/adviezen/2015/04/10/naar-nieuwe-zorg-en-zorgberoepen-de-contouren
https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/publicaties/adviezen/2016/11/17/anders-kijken-anders-leren-anders-doen-grensoverstijgend-leren-en-opleiden-in-zorg-en-welzijn-in-het-digitale-tijdperk
https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/publicaties/adviezen/2016/11/17/anders-kijken-anders-leren-anders-doen-grensoverstijgend-leren-en-opleiden-in-zorg-en-welzijn-in-het-digitale-tijdperk
https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/publicaties/adviezen/2016/11/17/anders-kijken-anders-leren-anders-doen-grensoverstijgend-leren-en-opleiden-in-zorg-en-welzijn-in-het-digitale-tijdperk
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-40723.html
https://www.fwg.nl/brancheboekjes
https://www.fwg.nl/hrtrendmonitor2018/
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3. Toekomstscenario’s: medewerkersperspectief 

Om een eerste stap te zetten in het beantwoorden van bovengenoemde centrale vraag organiseerde 

Transvorm in 2018 een interne sessie. Deze sessie had als doel om vier mogelijke toekomstscenario’s 

te ontwikkelen en na te denken over de implicaties hiervan6. Daarvoor identificeerden we eerst een 

aantal externe omgevingsfactoren die invloed hebben op de arbeidsorganisatie en arbeidsrelaties in 

zorg en welzijn in 2030. Denk hierbij aan politieke, technologische en demografische ontwikkelingen.  

Vervolgens kozen we de twee factoren met de grootste impact en de hoogste mate van onzekerheid 

over de kant die het opgaat. Deze factoren zijn: 

 Mate van beschikbaarheid van geld bij individuele zorgvrager:  

 Technologie: arbeidsbesparend of werkverschaffend  

 

Vier scenario’s  

Deze twee factoren zijn als basis genomen voor het invullen van het scenariomodel. Dit heeft 

geresulteerd in vier scenario’s: 

 

 Veel geld individu – arbeidsbesparende technologie 

 Veel geld individu – werkverschaffende technologie 

 Weinig geld individu – arbeidsbesparende technologie 

 Weinig geld individu – werkverschaffende technologie 

 

Deze scenario’s geven vier contrasterende situaties weer, waarbij de arbeidsorganisatie, 

arbeidsrelaties en rol van cliënten telkens erg verschillen. Zo schetst één van de scenario’s een beeld 

van organisaties waarbij technologie dominant is en medewerkers vooral met technologie werken in 

plaats van met cliënten. Dit vraagt om een andere type medewerkers met andere drijfveren. Ook de 

bedrijfsvoering van organisaties verschilt radicaal per scenario; van nadruk op kostenefficiënt 

opereren tot extreem flexibel organiseren om zo klantgericht mogelijk te kunnen werken.  

 

Medewerker centraal 

Deze scenario’s en ideeën uit de sessie resulteerden in een aantal aanknopingspunten voor het 

ontwikkelen van een visie op werken in zorg en welzijn in 2030. We stellen daarbij het perspectief van 

de medewerker centraal. Dit uitgangspunt leidt naar verwachting tot andere, innovatieve oplossingen 

voor de knelpunten die we gaan tegenkomen. Veel andere studies naar werken in de toekomst stellen 

dit perspectief namelijk niet expliciet centraal. Daarnaast nemen we aan dat er in 2030 een overschot 

is aan cliënten en dus een tekort aan personeel, mede door de vergrijzing en ontgroening van de 

samenleving. Dit versterkt de positie van de medewerker en vergroot de noodzaak om werk aan te 

passen op hun wensen. Dit neemt niet weg dat sociale innovatie kan bijdragen aan het verminderen 

van de druk op arbeid in de toekomst. Om erachter te komen op welke manier dat kan, is het 

belangrijk om trends te signaleren rondom werken en organiseren, vanuit medewerkersperspectief.  

  

                                                           

6 We hebben hiervoor gebruikgemaakt van de aanpak zoals beschreven door Jan Nekkers  in zijn boek Wijzer in 
de Toekoemst, 2007) en toegepast door Gerard Evers (EuroHRM). Zie voor meer informatie: 
https://spp.transvorm.org/document/management-game-scenarioplanning-gerard-evers  

 

https://spp.transvorm.org/document/management-game-scenarioplanning-gerard-evers
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4. Trends werken en organiseren: medewerkersperspectief 

Wij achten de kans groot dat werken in zorg en welzijn aantrekkelijker wordt voor (potentiële) 

medewerkers wanneer zij meer invloed kunnen uitoefenen op de organisatie van het werk. Dit omdat 

er behoefte lijkt te ontstaan aan flexibele arbeidsorganisatie en -relaties en een goede balans tussen 

werk en privé. Ook blijkt uit onderzoek ook dat vooral jongeren graag voor zichzelf zouden willen 

werken en eigen baas willen zijn7. Normen, waarden en motieven zijn persoonsgebonden en dit 

resulteert in verschillen tussen medewerkers. Hoewel de een het liefst vooral diensten tussen negen 

en drie draait, zal de ander wellicht liever nachtdiensten draaien. Denk respectievelijk bijvoorbeeld aan 

een moeder met jonge kinderen of juist een jonge starter op zoek naar wat extra financiële middelen 

om een hypotheek af te kunnen sluiten. 

Werkgeluk 

Als we in 2030 de schaarse medewerkers in zorg en welzijn willen behouden, of als we juist meer 

medewerkers willen aantrekken, dan is het van belang dat zij hun werk inhoudelijk leuk vinden. Vaak 

horen we via mediaberichten dat de administratieve rompslomp zorgt voor minder tevredenheid in 

zorg en welzijn. Voornamelijk omdat dit ervoor zorgt dat medewerkers meer en meer af komen te 

staan van hun initiële doel: het uitoefenen van het vak waarvoor ze geleerd hebben en het zorgen 

voor de medemens. Voor het behoud van getalenteerde medewerkers is werkgeluk een relevant 

gegeven. Werkgeluk is gebaseerd op twee pijlers: purpose (nut en zingeving) en pleasure (lol hebben 

in wat je doet)8. Om dit te bevorderen lijkt het van belang dat medewerkers invloed kunnen uitoefenen 

hun werk.  

Dit blijkt onder andere uit het aantal toenemende zzp’ers in de zorg9. De roep naar zelfstandigheid 

blijkt niet alleen aanwezig bij jongeren, maar ook bij oudere generaties. Waar de jongeren werken als 

zzp’er vooral aantrekkelijk vinden vanwege de flexibiliteit en de goede werk-privécombinatie, werken 

oudere medewerkers graag als zzp’er vanwege werkinhoudelijke redenen10. Oudere werknemers 

verliezen naar eigen mening te veel tijd aan administratie of afvinklijstjes en houden daarmee te 

weinig tijd over voor het leveren van goede zorg. Het werken als zzp’er bevalt hen omdat zij meer tijd 

overhouden om het vak uit te oefenen11. 

Sommige medewerkers zullen liever werken in de gehandicaptenzorg, terwijl andere liever werken in 

de ouderenzorg. Hoewel de één meer werkgeluk haalt uit het doen van activiteiten met cliënten, wil de 

ander wellicht juist vooral verpleegtechnische handelingen uitvoeren. Deze voorkeuren kunnen 

veranderen over de tijd. Om personeel te behouden, lijkt het van belang om medewerkers in staat te 

stellen op zelf te bepalen op welk moment zij welke competenties en talenten willen inzetten. Zij 

zouden dan de vrijheid kunnen krijgen om in meerdere branches te werken en verschillende rollen te 

vervullen; bijvoorbeeld de ene dag als verzorgende en de volgende dag als activiteitenbegeleider.  

  

                                                           

7TLNT, 2017. Best of TLNT 2017: 8 Reasons We Are Not Happy at Work. https://www.tlnt.com/8-reasons-we-are-
not-happy-at-work/ 
8 Zie bijvoorbeeld: https://www.pwnet.nl/personeelsmanagement/nieuws/2017/02/de-wetenschap-achter-
werkgeluk-10123645 en https://transvorm.org/sites/tv/files/article-
images/Transvorm%20InVorm%20december%202017-6%20Werkgeluk.pdf 
9 Trouw, 9 juli 2018. Zzp’ers in de zorg houden de regie over hun werk. Hierdoor worden vaste medewerkers 
zwaarder belast. https://www.trouw.nl/home/er-werken-meer-zzp-ers-in-de-zorg-daardoor-zijn-mensen-in-vaste-
dienst-de-dupe~a1cd298e/ 
10 Ibidem 
11 Ibidem 

https://www.pwnet.nl/personeelsmanagement/nieuws/2017/02/de-wetenschap-achter-werkgeluk-10123645
https://www.pwnet.nl/personeelsmanagement/nieuws/2017/02/de-wetenschap-achter-werkgeluk-10123645
https://transvorm.org/sites/tv/files/article-images/Transvorm%20InVorm%20december%202017-6%20Werkgeluk.pdf
https://transvorm.org/sites/tv/files/article-images/Transvorm%20InVorm%20december%202017-6%20Werkgeluk.pdf
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Behoefte aan flexibiliteit en zeggenschap 

Wanneer we bovenstaande factoren combineren, kunnen we stellen dat het waarschijnlijk is dat zorg- 

en welzijnsmedewerkers in 2030 behoefte hebben aan flexibiliteit en zeggenschap rondom werktijden, 

werkplekken en de inhoud van het werk. Kortom, idealiter zijn zij (zo veel mogelijk) eigen baas, zodat 

ze zelf kunnen bepalen wat voor werk ze uitvoeren, hun talenten zo optimaal mogelijk kunnen 

gebruiken en ontplooien en werk en privé optimaal kunnen combineren.  

Om dit te bewerkstelligen is sociale innovatie12 noodzakelijk. Nu is de vraag hoe we het zorgaanbod 

kunnen verenigen met de zorgvraag van cliënten. Ofwel: wat zouden mogelijke vormen van 

arbeidsorganisatie en -relaties in 2030, gezien de wensen van zorg- en welzijnsmedewerkers en de 

omgevingsfactoren in 2030? Deze vraag werd onder meer besproken door studenten van Avans 

Hogeschool. 

 

 

Regionaal Zorgplatform 

Een mogelijke vorm van arbeidsorganisatie waarin zeggenschap, flexibiliteit en een goede werk-

privécombinatie kan worden gegarandeerd is het Regionale Zorgplatform. Digitale platformen zijn in 

opkomst. Denk aan Facebook, Google, Apple, Kickstarter, Airbnb en Uber. Het zijn allen succesvolle 

bedrijven die gebruik maken van online platformen. De toenemende digitalisering heeft ervoor 

gezorgd dat steeds meer bedrijven en maatschappelijke domeinen gebruik maken van deze 

innovatieve platformen.  

Een platform is vaak een tweezijdige markt waar vragers en aanbieder worden samengebracht13.  Dit 

is vergelijkbaar met een soort marktplaats of intermediair. Daarbij bundelt deze intermediair vragers 

en aanbieders door een overzicht te bieden van het aanbod. Ook faciliteert het platform de 

transacties. Ten slotte creëert het platform vertrouwen door middel van bijvoorbeeld reclame, 

beoordelingen, garanties, kwaliteitsselecties en arbitrage14. Wie had bijvoorbeeld ooit gedacht dat je in 

het huis van een vreemde  gaan slapen? En wie had gedacht dat je bij een vreemd persoon zomaar in 

de auto zou stappen? Voor de komst van Airbnb en Uber was dat nog niet zo gewoon. Recent heeft 

Uber aangegeven een uitzendbureau te willen starten; deze dienst wordt momenteel in Amerika 

getest1. Via Uber Works kunnen medewerker voor kortdurende opdrachten worden uitgeleend. Dus 

ook op het gebied van arbeid wordt geëxperimenteerd met platforms.  

In zorg en welzijn bestaat een platform nog niet in deze vorm. Het idee van een ‘Uber voor de zorg’ is 

vaker geopperd. Ook wordt al kleinschalig geëxperimenteerd met soortgelijke platformen1, maar nog 

niet op zo’n alomvattende manier15. In 2030 is een platform voor de sector een mogelijk 

organisatiemodel. Een dergelijk platform in de zorg zou vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen. 

Zorg- en welzijnsmedewerkers zijn binnen een dergelijk platform eigen baas. Zij bepalen zelf wat zij 

prettig vinden qua werkzaamheden, werktijden, etc.. Op die manier worden flexibiliteit en de balans 

tussen werk en privé optimaal gegarandeerd. 

 

 

                                                           

12 Wij definiëren sociale innovatie als ‘een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die 

verbeterde prestaties van de organisatie en ontplooiing van talenten beoogt’. 
13 Kreijveld, M. (2018). www.wisdomofthecrowd.nl 
14 Ibidem 
15 Bijvoorbeeld: Het platform Heal in de Verenigde Staten. Deze is alleen voor dokters: https://ehealth88.nl/heal-

uber-zorg-volgens-lionel-richie/ 

 

http://www.wisdomofthecrowd.nl/
https://ehealth88.nl/heal-uber-zorg-volgens-lionel-richie/
https://ehealth88.nl/heal-uber-zorg-volgens-lionel-richie/


 

 

6 Sociale innovatie -scenario’s werken in zorg en welzijn in 2030 | Transvorm 

 

5. Sessie studenten: arbeidsorganisaties en -relaties in 2030 

 

Om meer grip te krijgen op deze vraag is het passend medewerkers van de toekomst te betrekken in 

onze zoektocht. We hebben dan ook studenten met verschillende studieachtergronden (o.a. 

Verpleegkunde, Social Work en Mens & Techniek) van Avans Hogeschool gevraagd met ons mee te 

denken over dit vraagstuk. Zij zijn immers de medewerkers van de toekomst en zullen naar alle 

waarschijnlijkheid in 2030 in deze sector werken. Daarnaast kunnen zij waarschijnlijk met een frisse 

blik kijken naar werk, aangezien zij niet al jarenlang binnen de bestaande kaders werken.  

 

In november en december 2018 zijn 26 studenten van de minor Active Ageing, waar innovatie en 

ondernemerschap in de ouderenzorg centraal staat, in multidisciplinaire teams aan de slag gegaan. Zij 

kregen de vraag voorgelegd hoe de ideale arbeidsorganisatie en arbeidsrelaties in zorg en welzijn in 

2030 eruit zien. Als antwoord hierop hebben zij een reeks creatieve en innovatieve voorstellen 

gepresenteerd. Via deze link is een filmpje met een verslag van deze sessie te vinden: 

https://youtu.be/g2Br75wBoHk 

Kenmerken ideale arbeidsrelatie en -organisatie 

Uit al deze voorstellen kunnen we drie centrale kenmerken van de ideale arbeidsrelatie en 

arbeidsorganisatie in zorg en welzijn in 2030 destilleren. Hieronder presenteren we deze kenmerken 

en een aantal voorstellen van de studenten die deze kenmerken illustreren.  

 

1. Kwaliteiten en talenten van medewerkers centraal  

Door kwaliteiten en talenten van medewerkers centraal te stellen kunnen medewerkers effectiever 

worden ingezet en kan het werk aantrekkelijker worden gemaakt.  

 

Voorbeelden van concrete voorstellen:  

- Niet meer werken met functies als verpleegkundige of begeleider, maar mensen op 

taken en projecten inzetten die passen bij hun kwaliteiten en talenten. Mensen 

worden dan getypeerd als bijvoorbeeld zorgzaam en stressbestendig. Aan de hand 

van deze typering worden zij ingezet op taken en projecten waarvoor deze kwaliteiten 

nodig zijn.  

- Het werving en selectieproces hierop inrichten. Niet meer werven door het plaatsen 

van een vacature met functieprofiel, maar door te werven op profielen met kwaliteiten 

van potentiële medewerkers.  

 

2. Maatwerk en flexibiliteit centraal  

Door maatwerk en flexibiliteit in de organisatie van werk en arbeidsrelaties kan worden ingespeeld 

op behoeften en wensen van medewerkers, waardoor het werk aantrekkelijker wordt en 

medewerkers duurzaam inzetbaar blijven. Ook kan beter worden ingespeeld op behoeften van 

cliënten en fluctuaties in vraag en aanbod.  

 

Voorbeelden van concrete voorstellen:  

- Gedeeld werkgeverschap organiseren; medewerkers komen in dienst van meerdere 

organisaties zodat ze meer uren kunnen werken, met verschillende typen cliënten kunnen 

werken of een diverser takenpakket kunnen oppakken. 

- Het bieden van een keuzemenu aan arbeidscontacten, waarbij variatie is in bijvoorbeeld 

het aantal verlofdagen  

- Zorgverleners die zich aanbieden bij cliënten, op basis van de voorkeuren van cliënten 

wat betreft tijdstip en taak. 

  

https://youtu.be/g2Br75wBoHk
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3. Inzet van technologie in HR-processen 

Door de inzet van technologie in de organisatie van werk en arbeidsrelaties kan beter worden 

aangesloten bij de belevingswereld van (potentiële) medewerkers in 2030 en is op afstand 

organiseren en contact maken mogelijk.  

 

Voorbeelden van concrete voorstellen:  

- Inzetten van een VR-bril om potentiële medewerkers op afstand te laten meelopen met 

medewerkers van de organisatie, als onderdeel van het oriëntatie- en werving- en 

selectieproces.  

- Het gebruiken van apps om verbinding tussen zelfstandige professionals, 

zorgorganisaties en cliënten te bewerkstelligen. Zorgvraag en -aanbod kunnen via apps 

gedeeld en gematcht worden.  

 

6. Conclusie 

 

Op basis van onze verkenning naar werken in zorg en welzijn in 2030 concluderen we dat er, hoewel 

afhankelijk van diverse factoren, enkele aspecten zijn die medewerkers en arbeidsrelatie- en 

arbeidsorganisatie in 2030 zullen kenmerken:  

- Arbeid beperkt zich niet meer tot functies, maar draait vooral om kwaliteiten. Medewerkers 

worden daarop ook aangenomen. Arbeid is gericht op het versterken van positieve kwaliteiten 

van medewerkers. Medewerkers bepalen zelf wat zij het liefst doen. Een soort van job 

crafting: medewerkers kijken zelf welke taken zij absoluut niet willen doen en concentreren 

zich op de dingen die ze wél leuk vinden. Ook bepalen zij zelf de werktijden en werkplekken. 

Op deze manier blijven medewerkers tevreden en vermindert de uitstroom. 

- Arbeidscontracten zijn flexibel en verschillend per medewerker, afhankelijk van de voorkeuren 

van de medewerker. Dit vereist flexibiliteit van cliënten, maar ook flexibiliteit en een sterke rol 

van P&O binnen zorg- en welzijnsorganisaties (in het geval van de regionale 

ketenzorgorganisatie). Het waarborgen van een diversiteit aan medewerkers en het maken 

van een goede planning vergt veel tijd en kunde.  

- Een sterke rol is weggelegd voor autonomie en zeggenschap van medewerkers. Echter dient 

hierbij wel opgemerkt te worden dan hiervoor de juiste randvoorwaarden moeten worden 

geschept. Medewerkers dienen in staat te worden gesteld om zelfstandig de regie te voeren, 

onder meer door goede technologische en procesmatige ondersteuning.  

Technologische innovatie kan worden ingezet om bovenstaande aspecten te ondersteunen. Deze 

kenmerken vragen om vernieuwing in (het organiseren van) werk; sociale innovatie.  

 

7. Tot slot 

Deze publicatie is onderdeel van diverse activiteiten van Transvorm in het kader van anders werken 

en sociale innovatie. Immers, voor een toekomstbestendige sector is het van belang innovatieve 

manieren van werken en het organiseren van werk te ontwikkelen.  

Naast deze publicatie zijn we ook op andere vlakken met dit thema aan de slag. Zo besteden we 

aandacht aan kenmerken en wensen van jongeren op de arbeidsmarkt via Transvorm Actueel en 

www.arbeidsmarktinbeeld.nl.  

We gaan graag het gesprek aan met anderen die samen met ons willen werken aan anders werken in 

zorg en welzijn. Meedenken met ons over dit thema? Neem contact op met ons via: 

j.vdongen@transvorm.org  

mailto:j.vdongen@transvorm.org

