
Zorg & Welzij n 
Zeeuwse arbeidsmarkt 2020 in beeld

Grootste sector in Zeeland

Populairste opleidingen

3.304 nieuwe 
vacatures
in 2020 op

Werkvelden 2020

Zorg- en welzij nssector is grootste sector

 1 op de 5 Zeeuwen werkt in zorg en welzij n. 
Dat is 18,7% van de Zeeuwse beroepsbevolking.
 30.100 werknemers zij n werkzaam in zorg en 
welzij n in Zeeland (2e kwartaal 2020). 

  Het aantal medewerkers is in de afgelopen 2 jaar 
met  8,3% gegroeid.

Verpleging, verzorging en 
thuiszorg (VVT)

Ziekenhuizen

Gehandicaptenzorg

Door gebruik van verschillende bronnen, 
wij kt de optelling werknemers subregio’s 
af van totaal aantal werknemers.
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Pedagogisch werk/Combi-opleiding 
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 
kinderopvang/ Onderwij sassistent niveau 4

Social work niveau 6

Maatschappelij ke zorg niveau 4

Verpleegkunde niveau 4

Zeeuwse Praktij kroute Ouderenzorg niveau 3 of 4
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32.600
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2022

34.100

2023

34.700

2024

35.900

2026

37.200

2028

38.300

2030

Bronnen: www.viazorg.arbeidsmarktinbeeld.nl, www.prognosemodelzw.databank.nl (Corona basis-scenario), Scalda, Hoornbeeck College, HZ University of Applied Sciences
publicatiedatum: maart 2021
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Wie werken er in zorg en welzij n in Zeeland?

Meer weten over 
werken & leren in zorg 

& welzij n? Ga naar 
www.viazorg.nl/

contactpunt 

Werkgelegenheid in zorg en welzij n stij gt 
Door een stij ging van de zorgvraag zal er de 
komende jaren een tekort blij ven aan medewerkers.

Verwacht tekort in 2030          2.100 medewerkers

Onderwij s 1.680 studenten 
gestart met zorg- of 
welzij nsopleiding in 

schooljaar 2020-2021

 850 BOL opleiding
 420 BBL opleiding
 410 HBO opleiding


