
•  Vooral vraag naar gediplomeerden, veel aanbod  
van ongediplomeerde medewerkers

•  Veel aanbod vanuit risicogroepen, zoals 60-plussers
•  Crisissituaties maakten flexibiliteit soms lastig
•  Niet iedereen wilde op Covid-afdelingen ingezet worden
•  Mismatch in locatie, branche, diensten en functies

Extra handen voor de zorg
Terugblik op één jaar Corona in Noord-Brabant

November 2020
Training nationale zorgklas

De Nationale Zorgklas biedt de 
online training Zorgondersteuner 
voor iedereen die in deze crisis- 
tijd wil helpen. In Brabant door- 
liepen 271 mensen deze  
training. 

Maart 2021
1 jaar ‘Extra handen voor de zorg’

Waarom niet iedereen ingezet?

Juli 2020
Onderzoek medewerkers eerste golf

September 2020
Start tweede golf: toename aanvragen

Januari 2021
Introductie Coronabanen

Gesubsidieerde banen waar geen of beperkte 
scholing voor nodig is. Bedoeld voor tijdelijke  
inzet van ondersteunend personeel dat  
verlichting kan bieden in de werkdruk.

50% 
van de ingezette medewerkers 
was voor Corona niet meer in 
de zorg werkzaam.

  
•  Personeelsvraag stijgt weer, maar het 

aanbod van gediplomeerden is geslonken. 
• De behoefte aan ondersteuners neemt toe. 

1 op de 3 
zorgmedewerkers  
blijft na de eerste golf  
in de zorg werken.

375 
matches

774
matches

Maart 2020
Start: resultaten eerste golf

36 
organisaties 
ondersteund

70 
organisaties 
ondersteund

November 2020
Horeca project

In regio Zuidoost-Brabant start  
de VVT-branche ism. Koninklijke  
Horeca Nederland het project  
Horeca/Zorg. 100 horecamede- 
werkers melden zich aan, waarvan  
er 69 geplaatst worden bij een  
zorgorganisatie.



Extra handen voor de zorg
Vanaf april 2021: beschikbaarheid en vooruitblik

Beschikbaarheid in Noord-Brabant

‘Extra handen voor de zorg’ is een breed,  
niet-commercieel samenwerkingsverband  
van regionale werkgeversorganisaties  
verenigd in RegioPlus, Nu’91, CNV,Actiz,  
andere brancheverenigingen, beroeps-
verenigingen, Extra ZorgSamen en het  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport.
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Peildatum: 1 april 2021

489

215

541

121

Oud Zorgmedewerkers  
MBO/HBO niveau
Waarvan 221 medewerkers meer  
dan 16 uur per week beschikbaar

Niet medisch, paramedisch,  
horeca en welzijn

Medische studenten 
(MBO, HBO, WO)

Nationale Zorgklas 
Training ondersteunend begeleider

Totaal
1.366

Vooruitblik  
‘Extra handen voor de zorg’ begon in maart 2020 
als een initiatief om ondersteuning te bieden 
in een crisissituatie. Zo snel mogelijk werden 
opgeleide (oud) zorgmedewerker gekoppeld aan 
zorgorganisaties met tekorten.

In de loop van 2020 waren er minder (oud)
zorgmedewerkers beschikbaar om te onder-
steunen bij organisaties. Om medewerkers zonder 
zorgachtergrond in te zetten is de extra scholing 
via de Nationale Zorgklas geïntroduceerd. Via de 
subsidieregeling Coronabanen is het mogelijk  
deze medewerkers tijdelijk in te zetten.  

In de loop van 2021 integreren we de  
activiteiten van ‘Extra handen voor de zorg’ 
steeds meer in de structurele activiteiten  
van Transvorm.  


