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Samenvatting resultaten: Human Capital kansen & risico’s
Begin 2013 heeft Gom ZorgSupport een online onderzoek uitgevoerd onder haar ZorgPanel; een
groep van bijna 400 facilitaire professionals uit de zorg. Dit onderzoek stond in het teken van Human
Capital (in dit onderzoek: de (economische) waarde van kennis en
vakmanschap van al
het facilitair
personeel
binnen
zorginstellingen). De huidige maatschappelijke ontwikkelingen
zoals
een
krimpende,
vergrijzende
en
ontgroenende
beroepsbevolking en de veranderingen in het sociale stelsel waren
aanleiding voor Gom ZorgSupport om de kansen en risico’s
rondom dit thema verder te exploreren. De vraag die dan ook
centraal stond in het ZorgPanel onderzoek luidt:
‘In hoeverre wordt het Human Capital van facilitaire diensten binnen zorginstellingen beïnvloed door
de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en op welke wijze oefenen zorginstellingen hierop invloed
uit; nu en in de toekomst?’

Welke ontwikkelingen hebben impact op het human capital in de zorg?
Kostendruk gevolgd door de toenemende fluctuaties in zorgvolume en uitvraag en de daarmee
gepaard gaande wijzigingen in volume en type uitvraag aan de facilitaire dienst, werden door de
meeste deelnemers van het onderzoek gezien als ontwikkelingen met de grootste impact op hun
human capital. Verder waren veel deelnemers het ook eens over het feit dat er een toenemende vraag
is naar een hoger serviceniveau en dit iets is wat hun human capital beïnvloed. Verdeeldheid was er
onder de deelnemers over de mate waarop de volgende ontwikkelingen hun human capital
beïnvloedde; fusies en/of strategische samenwerkingen (centralisering), de toenemende mismatch
tussen vraag & aanbod op de arbeidsmarkt en de toenemende noodzaak aan inzet mensen met een
beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt.
Vergrijzing

2

Mismatch vraag & aanbod
Met het oog op de ontgroening en vergrijzing van de beroepsbevolking en veranderende eisen in het
facilitaire werkveld, zou het een risico kunnen zijn dat zorginstellingen niet (langer) de juiste
medewerkers kunnen vinden. Uit het onderzoek is echter gebleken dat deze mismatch nu nog niet
ervaren wordt en ook niet verwacht wordt voor de nabije toekomst. Wel wordt er nu soms een
mismatch ervaren, maar dit komt omdat het aanbod de vraag overtreft. Dit houdt in dat sommige
deelnemers aangeven dat zij geschikte kandidaten nu niet kunnen plaatsen.
Inzet mensen met afstand tot of beperking voor de arbeidsmarkt

Schoonmaak en linnenbeheer zijn de afdelingen die volgens de deelnemers het meest geschikt zijn
voor mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt.
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Kostendruk

Toenemende fluctuaties in zorgvolume en uitvraag
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