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Deze factsheet is bestemd voor werknemers en werkzoekenden in de regio Zeeland en geeft informatie
over de arbeidsmarkt van zorg en welzijn en de kansen op werk.
Grote sector, werkgelegenheid neemt weer toe
De zorg- en welzijnssector is qua werkgelegenheid één van de grootste sectoren van Zeeland (15% van
de totale werkgelegenheid): er werken ongeveer 22.750 medewerkers (20.500 zorg en 2.250 welzijn),
verdeeld over zo’n 70 zorg- en welzijnsorganisaties.* Voor een overzicht van deze organisaties zie
https://zz.nl/organisaties. In de onderstaande figuur ‘Werknemers naar sector’ zie je welke sectoren er
allemaal vertegenwoordigd zijn binnen zorg en welzijn. De verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) is
de grootste branche, met 50% van de werkgelegenheid.
Sinds 2013 is er ten gevolge van bezuinigingen bij rijk en gemeenten sprake van een daling in de
werkgelegenheid (zie figuur ‘Werkgelegenheid zorg en welzijn Zeeland’). We zien echter wel dat deze
daling aan het afvlakken is en de verwachting is de dat de werkgelegenheid in zorg en welzijn de
komende jaren weer licht gaat groeien. Daarnaast gaan de komende jaren nogal wat mensen met
pensioen en volgen minder mensen een zorg- of welzijnsopleiding. Kortom: de verwachting voor 2020 is
dat er voor de meeste functies geen personeelsoverschot in zorg en welzijn meer zal zijn en voor
bepaalde functies zelfs behoorlijke tekorten en dus vacatures.
* Exclusief eerstelijnszorg zoals huisarts, fysiotherapeut, verloskundige, tandarts, maatschappelijk werker, psycholoog, etc.
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Kenmerken werknemers zorg en welzijn Zeeland 2015
Geslacht Van de werknemers in zorg en welzijn is 87% vrouw.
Leeftijd De gemiddelde leeftijd is ongeveer 43 jaar. 23% van de medewerkers is ouder dan 55 jaar.
Deeltijdfactor In de Zeeuwse zorg- en welzijnssector werken meer mensen parttime dan in andere
sectoren in Zeeland. Een werknemer in zorg en welzijn werkt gemiddeld 25 uur per week.
Bron: AZWinfo.nl

Hoeveel studenten volgen een opleiding in zorg of welzijn?
In Zeeland kun je zowel op mbo (niveau 1 t/m 4) als hbo-niveau (bachelor) een zorg- of welzijnsopleiding
volgen. Welke opleidingen dat zijn kun je vinden op https://zz.nl/werken-en-leren-in-zorg-enwelzijn/opleidingen.
In Zeeland starten ieder jaar zo’n 850 studenten met een opleiding op mbo-niveau en 360 studenten
starten met een hbo-opleiding.
In 2014 waren op mbo-niveau de opleidingen tot medewerker maatschappelijke zorg niveau 4 (19%),
verzorgende niveau 3 (18%) en helpende niveau 2 (sinds 2016 dienstverlening) (18%) het populairst. Op
het hbo startten de meeste leerlingen met de opleiding verpleegkundige (42%) of social work (39%).

Kansen op werk in zorg en welzijn in Zeeland in 2020
Goede kans op werk
Verpleegkundige hbo

Minder goede kansen op werk
Culturele en maatschappelijke vorming
hbo
Pedagogisch werker niveau 4

Verpleegkundige niveau 4
Verzorgende niveau 3
Sociaal pedagogische
hulpverlening hbo

Sociaal cultureel werk niveau 4
Sociaal dienstverlener niveau 4

Weinig kans op werk
Pedagogiek hbo
Maatschappelijk werk en dienstverlening
hbo
Medewerker maatschappelijke zorg niveau 4
Medewerker maatschappelijke zorg niveau 3
Pedagogisch werker niveau 3

Het is niet mogelijk uitspraak te doen over de kansen op werk op niveau 1 en 2. Op dit moment zijn de
kansen zeer gering, maar hoe dit zich richting 2020 zal ontwikkelen is nog onduidelijk.
Bron: Regioportret Zeeland, 2016.

Op zoek naar een baan
Als je op zoek bent naar werk in de zorg- en welzijnssector kun je terecht op de loopbaanportal van
ViaZorg: www.ZZ.nl. Op deze site plaatsen de zorg- en welzijnsorganisaties uit Zeeland en omgeving hun
vacatures en kun je een profiel aanmaken in de kandidatenbank om door werkgevers te worden
gevonden.
In januari 2017 bestaat 35% van de vacatures op ZZ.nl uit vacatures voor verzorgend personeel en 20%
voor verpleegkundig (21%) personeel.
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Meer weten over werken of leren in zorg en welzijn? Neem contact op met ViaZorg!
ViaZorg - Stationspark 2, 4462 DZ Goes - 0113-250073 - www.viazorg.nl / www.ZZ.nl
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