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Trends en ontwikkelingen, gericht op de zorg sector
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Wat kunnen we verwachten voor 2023?

Politiek Economie Sociaal Technologie Ecologie Demografie

Alle trends en ontwikkelingen zijn ingedeeld op de PESTED thema’s. 

U kunt op een van de plaatjes klikken om doorgeleid te worden naar het desbetreffende thema.  



Welke politieke trends zien wij voor 2023?
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Politiek

Toenemende 
geopolitieke spanningen                 
Het rommelt in de wereld. 
Stijgende prijzen en 
toenemende tekorten aan 
grondstoffen spelen 
handelsoorlogen in de 
hand.

Toenemende 
populatiegerichte 
aanpak                       
Er is steeds vaker sprake 
van een  overstijgende 
benadering binnen het 
sociaal domein met 
daarbij een 
populatiegerichte aanpak.

Toename internationale 
samenwerking
Tekorten en spanningen 
zorgen ervoor dat de 
samenwerkingen op 
internationaal vlak 
toenemen. ‘Samen sta je 
sterker’ is het credo.  

Toename van integrale 
benadering van 
maatschappelijke vraagstukken                     
Werken vanuit domeinen en schotten 
sluit niet altijd aan bij de behoefte. 
Daarom wordt er steeds vaker 
integraal gewerkt. 

Toenemende 
decentralisatie           
Al voor langere tijd is er 
een decentralisatie 
trend zichtbaar. Steeds 
meer taken en 
verantwoordelijkheden 
komen bij de 
gemeenten terecht, 
met name in het sociale 
domein.

Toename van zelforganisatie 
burgers                          
Steeds vaker gaan burgers 
zichzelf organiseren rondom 
specifieke thema’s. Zo worden 
wooncoöperaties populairder en 
organiseren burgers zich vaker 
rondom het zelf opwekken van 
(duurzame) energie.



Welke economische trends zien wij voor 2023?
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Economie

Toenemende 
economische volatiliteit                 
Het economisch klimaat is 
onzeker en een recessie 
ligt op de loer. De 
koopkracht gaat achteruit 
en de toekomst lijkt steeds 
onzekerder.

Afremmende winst 
groei winst in 
zorgsector                    
De druk op zorgaanbieders 
neemt toe door het nieuwe 
integraal Zorgakkoord. 
Hierdoor komt de 
winstgevendheid onder 
druk te staan. Het IZA zet 
in op een volumestijging en 
gepaard met hogere kosten 
vormt dit een uitdaging 
voor de bedrijfsvoering.

Van bezit naar gebruik
De deeleconomie wordt 
steeds populairder. 
Consuminderen wordt 
populairder omdat het goed 
is voor het milieu én de 
portemonnee.

Afname ZZP’ers in de zorg
De roep om de ZZP 
woekergroei in de zorg af te 
remmen wordt steeds luider 
en een toekomstige strengere 
controleplicht zou een 
afname nu al in de hand 
kunnen werken.

Toenemende tekort 
zorgpersoneel            
De personeelstekorten in 
de zorg is nijpend. De 
hogere werkdruk als 
gevolg hiervan, zorgt voor 
meer uitval en daarmee 
nog grotere tekorten. 

Toename zorgmijding      
Het leven wordt voor steeds 
meer mensen te duur. 
Middeninkomens staan steeds 
verder onder druk en vallen 
tussen wal en schip. Zorg zal 
steeds vaker vermeden 
worden, ook door 
zorgpersoneel zelf. 



Welke sociale trends zien wij voor 2023?
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Sociaal

Toenemende  
tweedelingen in de 
maatschappij                  
De tweedelingen in de 
maatschappij worden steeds 
groter tussen de ‘haves’ en de 
‘havenots’ op o.a. inkomen-, 
opleiding- en leefstijlgebied.

Van welvaart naar 
welzijn                      
Er komt steeds meer 
aandacht voor collectief 
welzijn en minder voor 
individuele welvaart. 
Doordat steeds meer 
mensen het zwaar 
hebben veranderd het 
sentiment.

Toenemende 
individualisering          
Al jaren neemt de 
individualisering toe. 
Vooral in de steden is de 
focus op het individu hoog 
en de sociale cohesie 
relatief lager. 

Toenemende mondigheid van 
zorggebruiker            
Zorggebruikers worden steeds 
mondiger in hun voorkeuren en 
wensen omdat het functioneren van 
professionals steeds transparanter is 
geworden.

Toenemende aandacht 
voor aantrekkelijk 
werkgeverschap     
Stijgende tekorten in de zorg 
leggen de focus op het zijn 
van een aantrekkelijk en 
aansprekend werkgever en 
het nastreven van duurzame 
inzetbaarheid.

Regionalisering neemt toe                    
Het leven speelt zich steeds meer 
op regionaal niveau af. Van wonen, 
werken, scholing tot recreatie. 
Hierdoor neemt de regionale 
complixitet verder toe. De 
decentralisatie stimuleert deze 
transitie verder. 



Welke technologische trends zien wij voor 2023?
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Technologie

Toename van 
robotisering 
Toenemende 
personeelstekorten 
zorgen ervoor dat er 
steeds meer naar 
alternatieven wordt 
gekeken zoals robots. 

Toenemende inzet van 
domotica                   
Om de druk op de zorg te 
verlichten wordt er steeds 
vaker gewerkt met 
domotica. Deze domotica 
ontwikkeld zich steeds 
verder door en 
automatiseert processen 
in en om het huis. 

Toenemend belang van 
big data                                
Big data wordt steeds vaker 
ingezet. Het zorgt voor 
nieuwe verbeterende 
inzichten die zouden kunnen 
bijdragen aan het 
verbeteren van zorg. 

Verdere digitalisering van de 
samenleving                           
Het gebruik van technologie met 
verzamelde data, beheerst in 
toenemende mate onze 
samenleving. Van social media, tot 
een sporthorloge of een slimme 
thermostaat.

Toenemende 
mogelijkheden van 
technologie          
Technologie ontwikkeld zich 
in een razendsnel tempo 
door. Technologische 
ontwikkelingen kunnen 
bijdragen aan passendere en 
betaalbaardere 
dienstverlening.

Toename van digitalisering 
van zorgbezoeken
Hoewel de patiënt nog niet 
altijd de weg naar het digitale 
spreekuur kan vinden, zal dit 
steeds vaker gebeuren omdat 
het meer gestimuleerd gaat 
worden vanuit efficiëntie 
noodzaak. 



Welke ecologische trends zien wij voor 2023?
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Ecologie

Toenemende gevolgen 
van klimaatverandering    
Dat de aarde opwarmt 
heeft gevolgen. En dat 
wordt steeds duidelijker. 
Wereldwijd komen er 
steeds vaker natuurrampen 
voor.

Toenemende aandacht 
voor klimaatneutraal 
bouwen                      
De transitie naar 
duurzaam bouwen is volop 
bezig. Deze ommezwaai 
zal nodig zijn omdat vanaf 
2030, er alleen nog maar 
klimaat neutrale 
nieuwbouw is toegestaan 
door de EU.  

Toenemende aandacht 
voor biodiversiteit        
Met de opwarming van de 
aarde komt ook de 
biodiversiteit in het gedrang. 
Er is daarom steeds meer 
aandacht voor het behoud 
van biodiversiteit. 

Toenemende aandacht 
voor de energietransitie    
De energiecrisis heeft de 
energietransitie in een 
stroomversnelling gebracht. 
Zowel huishoudens als 
bedrijven gaan steeds vaker 
over op zonnepanelen. 

Toenemende aandacht 
voor duurzaamheid       
Er is steeds meer 
bewustzijn dat de vervuiling 
van lucht, water en bodem, 
maar ook het toenemende 
energieverbruik problemen 
zijn. Er is daarom 
toenemende aandacht voor 
duurzaam produceren en 
consumeren.

Meer aandacht voor kwaliteit 
van de leefomgeving                   
Er komt steeds meer aandacht 
voor de ruimte in en om de 
woning omdat de leefomgeving 
invloed heeft op de fysieke en 
mentale gesteldheid van mensen. 
Er is behoefte aan een groene 
leefomgeving die bijdraagt aan 
inclusiviteit en de sociale 
cohesie.



Welke demografische trends zien wij voor 2023?
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Demografie

Toenemende stroom 
aan vluchtelingen
De oorlog in Oekraïne is 
nog niet voorbij en ook in 
andere landen zoals 
Afghanistan gaat het 
conflict door. Het aantal 
vluchtelingen neemt toe. 

Toename van aantal 
hoogopgeleiden
Al jaren neemt het aantal 
hoogopgeleiden relatief 
gezien toe omdat hier 
beleid op gevoerd is. Dit 
heeft echter wel gevolgen 
op de arbeidsmarkt. Zo is 
er steeds minder, 
broodnodig zorgpersoneel. 

Toename van chronisch 
zieken & multi 
morbiditeit            
Mensen worden steeds 
ouder. Een langer leven 
betekent vaak ook een 
langer ziek zijn en een 
hoger medicijn gebruik.

Toenemend aantal mensen 
kan niet meer meekomen  
De samenleving wordt alsmaar 
complexer en hierdoor kunnen 
steeds meer mensen niet meer 
meekomen. Dit heeft zorgt 
voor een stijgende zorgvraag.

Toenemende effecten 
van vergrijzing               
De Nederlandse 
samenleving vergrijst en 
daarmee nemen ook de 
effecten van ouderdom 
toe zoals een toenemende 
zorgvraag voor ouderdom 
gerelateerde klachten.

Toename van eenpersoons 
huishoudens                        
Steeds meer mensen gaan 
alleen wonen. Van jonge 
singles tot alleenstaande 
ouderen. Dit leidt tot en 
hogere woningbehoefte in 
een krappe huizenmarkt. 



> Gehandicaptenzorg richt zich op veranderende zorgvraag en 

krappe arbeidsmarkt – Rabobank

> Medisch specialisten zetten stap in digitalisering, duurzaamheid 

en preventie – Rabobank

> Trends en ontwikkelingen in de zorg | NCOI Opleidingen en 

Trainingen

> Opmaak_doc_ouder_worden.pdf (ouderworden2040.nl)

> De toenemende complexiteit van zorg - Mijn Gezondheidsgids

> Kabinet stelt paal en perk aan schijnzelfstandigheid in de zorg -

Skipr

> Sectorprognoses: economische tegenwind vraagt om 

stuurmanskunst ondernemers – Rabobank

> 12 technologische ontwikkelingen in de zorg (vilans.nl)

> Opties voor verdere decentralisatie van rijkstaken naar 

gemeenten - SEO Economisch Onderzoek

> De toenemende complexiteit van zorg - Mijn Gezondheidsgids

> In de bouw gaat de trend richting hout - bouwenwonen.net
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Bronnen

https://www.rabobank.nl/kennis/d011257890-gehandicaptenzorg-richt-zich-op-veranderende-zorgvraag-en-krappe-arbeidsmarkt
https://www.rabobank.nl/kennis/d011308098-medisch-specialisten-zetten-stap-in-digitalisering-duurzaamheid-en-preventie
https://www.ncoi.nl/blog/trends-en-ontwikkelingen-in-de-zorg.html
https://www.ouderworden2040.nl/wp-content/uploads/2021/05/Opmaak_doc_ouder_worden.pdf
https://www.mijngezondheidsgids.nl/overige/zorg-algemeen/de-toenemende-complexiteit-van-zorg/
https://www.skipr.nl/uitgelicht/kabinet-stelt-paal-en-perk-aan-schijnzelfstandigheid-in-de-zorg/
https://www.rabobank.nl/kennis/d011302949-sectorprognoses-economische-tegenwind-vraagt-om-stuurmanskunst-ondernemers
https://www.vilans.nl/actueel/nieuws/12-technologische-ontwikkelingen-in-de-zorg
https://www.seo.nl/publicaties/opties-voor-verdere-decentralisatie-van-rijkstaken-naar-gemeenten/
https://www.mijngezondheidsgids.nl/overige/zorg-algemeen/de-toenemende-complexiteit-van-zorg/
https://www.bouwenwonen.net/In-de-bouw-gaat-de-trend-richting-hout/49559


> De trends in deze Outlook kunnen gebruikt 
worden om toekomstscenario’s mee te 
bouwen. Scenario’s die u kunt inzetten een 
toekomstbestendige strategie op te stellen of 
om te toetsen of huidige strategische keuzes 
robuust genoeg zijn. 

> Meer weten? 

Michel van Rooijen vertelt u graag meer over 
scenarioplanning. Neem contact met hem op via 
+31625042463 of 
michel.vanrooijen@atosborne.nl
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Trends omzetten naar toekomstscenario’s

mailto:michel.vanrooijen@atosborne.nl



