
Viazorg voorziet werkgevers en andere stakeholders in de regio 
Zeeland van actuele en relevante arbeidsmarktinformatie op 
het gebied van zorg en welzijn. Met deze informatie kunnen 
beslissingen op het gebied van personeelsvoorziening worden 
onderbouwd en kan richting worden gegeven aan het 
arbeidsmarkt- en HR-beleid van de Zeeuwse zorg- en 
welzijnssector. Zo wordt deze informatie bijvoorbeeld gebruikt 
als onderbouwing voor de projecten binnen het Deltaplan 
Arbeidsmarkt zorg en welzijn Zeeland.

Met deze factsheet geeft Viazorg inzicht in de thema's 
vergrijzing, werkgelegenheid, in- en uitstroom, prognoses, 
instroom in het onderwijs en verzuim. We hebben daarvoor 
gebruik gemaakt van de websites 
viazorg.arbeidsmarktinbeeld.nl en prognosemodelzw.nl, van 
cijfers van het Capaciteitsorgaan en andere bronnen.

Arbeidsmarkt in beeld 
Zorg & Welzijn  regio Zeeland|

publicatie: mei 2021

PROGNOSE BEVOLKING ZEELAND NAAR LEEFTIJD

BEVOLKINGSPIRAMIDE 
ZEELAND 2019 -2030

In de 
bevolkingspiramide 

is de leeftijdsopbouw van de 
Zeeuwse bevolking weergegeven voor de 

jaren 2019 en 2030.

Bron: Provincie Zeeland, ABF Research
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Vergrijzing bevolking zorgt voor toename 
zorgvraag en afname beroepsbevolking
De bevolking in Zeeland vergrijst. Het aantal 
inwoners van 80 jaar en ouder zal in de komende 
10 jaar met de helft toenemen. Ook in 
de groep 66-80 jaar is een stijging te 
zien. Als gevolg van de 
vergrijzende bevolking zal de 
zorgvraag tot 2030 toenemen. 
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Bron: Provincie Zeeland, ABF Research
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Meer weten? 
Klik dan op dit icoon om naar de bijbehorende 
pagina van Arbeidsmarkt in beeld te gaan. 
Soms is het nodig om naar beneden te scrollen.

Vragen?
Neem contact op met Viazorg 
(o.v.v. pijler Kennis en Inzicht) via 
info@viazorg.nl.  

De toename van het aantal ouderen in 2030 ten opzichte 
van 2019 is in deze bevolkingspiramide duidelijk zichtbaar. 

De oudste bevolkingsgroepen zijn het ruimst 
vertegenwoordigd, terwijl het aantal personen jonger dan 

65 jaar de komende jaren afneemt. Ook zien we dat de 
groep van 0 tot 10 jaar licht groeit ten opzichte van 2019.

https://viazorg.nl/deltaplan
https://viazorg.arbeidsmarktinbeeld.nl/
https://www.prognosemodelzw.nl/
https://viazorg.arbeidsmarktinbeeld.nl/viazorg-dashboard/?sectionId=8463
mailto:info@viazorg.nl
https://viazorg.arbeidsmarktinbeeld.nl/viazorg-dashboard/?sectionId=3278
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Op de website viazorg.arbeidsmarktinbeeld.nl 
worden grafieken en cijfers over 
arbeidsontwikkeling in zorg en welzijn in Zeeland 
weergegeven. Op prognosemodelzw.nl zijn door 
onderzoeksbureau ABF Research in opdracht van 
het ministerie van VWS meerdere scenario's 
uitgewerkt om inzicht te geven in de verwachte 
ontwikkeling van de vraag naar arbeid en het 
aanbod van arbeid tot 2030 in de regio. 

ONTWIKKELING WERKGELEGENHEID 
IN ZORG EN WELZIJN

Toelichting scenario's
Onderzoeksbureau ABF Research werkte meerdere scenario's uit, waaronder het Corona Basisscenario en Corona Tweede Golf scenario. In het 
Corona Basisscenario is er sprake van één besmettingsgolf van COVID-19. Bij het Corona Tweede Golf scenario is uitgegaan van een tweede 
golf eind 2020 en is de impact op de samenleving en de arbeidsmarkt van de zorg nog groter. De grenzen van beide modellen worden gehanteerd 
als onder- en bovengrens van de verwachte uitkomsten.

Bron: Arbeidsmarkt in beeld, ABF Research

Zorg- en welzijnssector 
is de grootste werkgever
In 2020 werkte 18,7% van 

de Zeeuwse beroepsbevolking in 
zorg en welzijn. De sector is daarmee 

de grootste werkgever in Zeeland. 
De meeste mensen werken 
in verpleging, verzorging en 

thuiszorg (39%) of in de 
ziekenhuizen (22%).

Werkgelegenheid 
Hiernaast wordt de 

werkgelegenheidsontwikkeling voor 
zorg en welzijn in Zeeland weergegeven 

van 2016 tot 2030. Sinds 2016 is de 
werkgelegenheid met  4.300 toegenomen 
van 26.800 naar 31.100 in 2020, dit is een 

stijging van ruim 16%. 
Afhankelijk van het scenario zal de 
werkgelegenheid verder oplopen 

naar 35.600 tot 35.800 werknemers 
in 2030.werkelijk aantal werknemers verwachte aantal werknemers Corona Basis

verwachte aantal werknemers Corona Tweede Golf
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https://viazorg.arbeidsmarktinbeeld.nl/
https://www.prognosemodelzw.nl/
https://viazorg.arbeidsmarktinbeeld.nl/viazorg-dashboard/?sectionId=3270


EXTERNE IN-  EN UITSTROOM
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Bron: Arbeidsmarkt in beeld

Sinds 2017 is de instroom in 
de sector groter dan de 
uitstroom. Het saldo is in Q3 
van 2020 echter minder 
groot dan in dezelfde periode 
in 2019. Daarnaast laat de 
uitstroom een lichte stijging 
zien. Het behouden van 
werknemers blijft daarmee 
een belangrijke uitdaging.
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HERINTREDERS EN 
ZIJ-INSTROMERS

 

De afgelopen jaren zijn er 
verschillende activiteiten 
opgezet om herintreders 
en zij-instromers in te 
laten stromen in zorg- en 
welzijn. Het effect van die 
inspanningen zien we 
terug in deze grafiek. De 
toename lijkt zich wat te 
stabiliseren, maar zit 
(zeker voor de zij-
instromers) nog ruim 
boven het niveau van 2015.
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Bron: Arbeidsmarkt in beeld

De belangrijkste 
resultaten zijn 

samengevat in een factsheet.
Deze vind je op 

viazorg.nl

In Zeeland nemen 12 organisaties deel aan het 
Uitstroomonderzoek Zorg & Welzijn. Hiermee 
wordt inzicht verkregen in de vertrekredenen van 
medewerkers. In 2020 is door 674 vertrekkende 
medewerkers meegewerkt aan dit onderzoek. 

https://viazorg.arbeidsmarktinbeeld.nl/viazorg-dashboard/?sectionId=3390
https://viazorg.arbeidsmarktinbeeld.nl/viazorg-dashboard/?sectionId=3279
https://viazorg.nl/sites/default/files/inline-files/Resultaten%20uitstroomonderzoek%20zorg%20en%20welzijn%20-%20Zeeland%202020.pdf


ARBEIDSMARKTTEKORTEN ZORG & WELZIJN ZEELAND

Corona Tweede Golf

Corona Basis

Bron: ABF Research
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Afhankelijk van het gekozen  laat de prognose regionale tekorten zien tussen de 1.600 en 2.100 medewerkers scenario
in 2030.  Het Corona Tweede Golf scenario resulteert in kleinere tekorten in 2030 dan het Corona Basisscenario. Dit 
heeft te maken met een verminderde zorgvraag door o.a. de demografische effecten van corona. Door de sterfte in de 
hogere leeftijdscategorieën wordt de zorgvraag lager ingeschat dan bij het Corona Basisscenario. Daarnaast gaat de 
prognose er van uit dat een verslechterde economische situatie zorgt voor een hogere personeelsinstroom in de zorg. 
Het tekort bij het Corona Tweede Golf scenario is in het begin wel hoger dan in het Corona Basisscenario. Dit komt 
vooral door de hogere verwachte zorgvraag van de bevolking en ziekteverzuim bij het zorgpersoneel.
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ARBEIDSMARKTTEKORTEN NAAR BRANCHE IN 2030
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Bron: ABF Research

Regionaal tekort zorgmedewerkers op mbo- en hbo 
niveau neemt toe
Met het Prognosemodel ZW kan ook worden gekeken 
naar de arbeidsmarkttekorten per branche en per 
beroepsgroep. Een kanttekening daarbij is dat in het 
prognosemodel de cijfers worden afgerond op 
honderdtallen waardoor data minder specifiek is en 
er afrondings-verschillen kunnen ontstaan. Volgens 
beide scenario's moet vooral de ouderenzorg 
(verpleging en verzorging en thuiszorg) rekening 
houden met forse tekorten. 

N.B.  Niet alle branches 
en beroepsgroepen komen 
in dit overzicht voor omdat 
de uitkomsten worden 
afgerond op 100-
tallen en de aantallen 
in de regio niet hoog 
genoeg zijn om hier 
een goed beeld van te 
vormen. 

Om een indicatie te 
krijgen van arbeidsmarkt-
knelpunten voor alle 
beroepsgroepen: bekijk de 

.spanningsindicatorMeer informatie over de 
totstandkoming van de 
prognoses lees je op 
prognosemodelzw.nl. 
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Het Prognosemodel ZW van ABF geeft inzicht in personeelstekorten en -overschotten voor de zorg- en welzijnsberoepen 
in vooral het mbo en hbo op basis van het verwachte zorggebruik en de verwachte arbeidsmarktsituatie. 

PROGNOSES ABF

https://www.prognosemodelzw.nl/over-het-prognosemodel/arbeidsmarktprognosemodel


ARBEIDSMARKTTEKORTEN 
NAAR BEROEPSGROEP IN 2030

Corona Basis Corona Tweede Golf
Bron: ABF Research
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Beroepsgroep  Niveau Corona Basis  Corona  Tweede Golf

Verzorgende  3 905  zeer krap 749  zeer krap

Verpleegkundige 4 500 zeer krap 341 zeer krap

Verlos- en verpleegkundige  6 311 zeer krap 326 zeer krap

Medewerker maatschappelijke zorg  3 167 zeer krap 44 krap

Helpende zorg & welzijn  2 119 zeer krap 60 krap

Maatschappelijke hulp een dienstverlening 6 61 krap 38 krap

Zorghulp 1 46 krap 28 gemiddeld

Medewerker maatschappelijke zorg 4 45 krap 21 gemiddeld

Pedagogiek 6 35 krap 19 gemiddeld 

Pedagogisch werker 3 33 krap 12 gemiddeld

Doktersassistent 4 22 gemiddeld 15 gemiddeld

Pedagogiek 7 7 (zeer) ruim 6 (zeer) ruim 

Pedagogisch werker 4 7 (zeer) ruim 4 (zeer) ruim

Maatschappelijke hulp een dienstverlening 7 5 (zeer) ruim 12 gemiddeld

Sociaal-cultureel werker 4 3 (zeer) ruim 5 (zeer) ruim

Psychologie  6/7 3 (zeer) ruim 4 (zeer) ruim

Sociaal maatschappelijk dienstverlener 4 1 (zeer) ruim 2 (zeer) ruim 
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Spanningsindicator
Omdat arbeidsmarktknelpunten uiteindelijk worden bepaald door de verhouding tussen arbeidsvraag en 
personeelsaanbod is het ook zinvol om naar de spanningsindicator te kijken. Dit wil zeggen het verwachte aantal 
vacatures per 100 werkzoekenden. Hieronder wordt voor de 17 gedefinieerde beroepsgroepen de 
spanningsindicator weergegeven, op volgorde van zeer krap tot zeer ruim. 
Bij een waarde tot 10 geldt de kwalificatie '(zeer) ruim', bij 10 tot 30 'gemiddeld', bij 30 tot 100 'krap' en bij 100 of 
meer 'zeer krap'.

Als naar 
beroepsgroepen wordt 

gekeken, wordt er in 2030 
vooral een tekort aan 

verzorgende IG en in iets 
mindere mate aan 
verpleegkundigen 

niveau 4 
verwacht. 
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AANTAL FTE WERKZAAM IN FZO-BEROEPEN
IN 2020 EN NODIG IN 2027

VERWACHTE TEKORTEN & OVERSCHOTTEN
IN FZO-BEROEPEN IN FTE IN 2027
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Dit betekent 
echter niet dat er ook op 

alle functies tekorten worden 
verwacht. 

Met name voor de functie van 
SEH-verpleegkundige 

wordt een overschot voorzien 
van 20 fte in 2027.

Naast het Prognosemodel ZW van ABF Research zijn er nog andere prognoses beschikbaar. Zo voert het Capaciteitsorgaan 
capaciteitsramingen uit, onder andere voor zogenaamde FZO-beroepen en academici. Op verzoek van Viazorg heeft het 
Capaciteitsorgaan de landelijke cijfers doorgerekend naar Zeeuwse cijfers. 

PROGNOSES CAPACITEITSORGAAN

Prognoses FZO-beroepen
De capaciteitsraming voor de 
FZO-beroepen vindt plaats door  
de verwachte zorgvraag en het 
verwachte zorgaanbod voor het 
jaar 2027 met elkaar te 
vergelijken. Aan de hand van het 
vastgestelde tekort of overschot 
wordt vervolgens de benodigde 
instroom in de opleidingen 
vastgesteld. De raming voor de 
regio Zeeland is gebaseerd op 
een doorrekening van de 
gegevens van de twee 
ziekenhuizen in de regio (ADRZ 
en ZorgSaam).

Het benodigd
aantal fte neemt 

de komende jaren 
toe bij alle 

FZO-beroepen.

Onder het Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO) 
vallen opleidingen voor 7 medisch ondersteunende 
en 8 gespecialiseerde verpleegkundige beroepen, 
zoals operatieassistenten en IC-verpleegkundigen.

Een gedetailleerde beschrijving 
van de onderzoeksmethode vind 
je op .capaciteitsorgaan.nl

https://capaciteitsorgaan.nl/app/uploads/2020/11/20200119_Capaciteitsplan-FZO-AVP-2020_DEF-WEB.pdf
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HUIDIGE VS. BENODIGDE INSTROOM 
FZO-BEROEPEN IN FTE
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HUIDIGE VS. BENODIGDE OPLEIDINGSPLAATSEN
FZO-BEROEPEN
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Als we kijken naar de benodigde 
instroom per jaar, afgezet tegen 
het aantal beschikbare 
opleidingsplaatsen, dan zien we 
dat ook daar de operatieassistent 
eruit springt met 3 beschikbare 
opleidingsplaatsen per jaar, terwijl 
er 12 benodigd zijn om in 2027 
aan de berekende vraag in fte te 
kunnen voldoen.

Voor de 
5 FZO-beroepen waarvoor 

een overschot wordt voorzien, 
is te zien dat de gemiddelde 
instroom hoger ligt dan de 
benodigde instroom in de 

opleidingen.

Ook zijn er 
functies, zoals die van 

operatieassistent, waarbij de 
gemiddelde instroom per 
jaar (6) achterblijft op de 

benodigde instroom per jaar (12) 
om in 2027 aan de berekende 

vraag in fte te 
kunnen voldoen.



STIJGING ZEEUWSE ZORGVRAAG IN FTE 
2019 T.O.V. 2029

STIJGING ZEEUWSE ZORGVRAAG IN FTE 
IN % 2019 T.O.V. 2029
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Prognoses academici
Op basis van de landelijke gegevens over het zorggebruik heeft het Capaciteitsorgaan een inschatting gemaakt van het 
zorggebruik door de bevolking in de 13 Zeeuwse gemeenten. Op basis hiervan kan een inschatting worden gemaakt van het 
benodigde aantal academische zorgprofessionals voor 2029. Niet al die zorg wordt geleverd door Zeeuwse zorgaanbieders. 
Inwoners kunnen ervoor kiezen om de zorg elders af te nemen, bijvoorbeeld in België, in Noord-Brabant of in Zuid-Holland. 
Ook wordt sommige zorg (alleen) in academische centra geleverd.

De procentuele 
vergelijking tussen 2019 en 

2029 laat een ander beeld zien. 
De zorgvraag naar een Arts Verstandelijk 
Gehandicapten (AVG) stijgt met 100% 

van 4 fte in 2019 naar 8 fte in 2029. 
Gevolgd door de klinische geriatrie met 

een stijging van 55% en de SEH-arts 
met 43%. De huisartsen volgen 

hier op de vierde plaats 
met een stijging 

van 34%.

Bij alle specialismen 
zien we een stijgende zorgvraag. 

In absolute zin zien we de huisartsen 
als uitschieter. Waar in 2019 nog 
221 fte nodig was op basis van de 

zorgvraag, zien we een stijging van 
76 fte naar 297 fte in 2029. De 

zorgvraag voor psychiatrie stijgt 
de komende jaren met bijna 

17 fte van 69 fte in 2019
 naar 93 fte in 2029.

Spec. ouderengeneeskunde

AVG

Huisartsen

SEH-arts

Reumatologie

Psychiatrie

Plastische chirurgie

MDL

Klinische geriatrie

100%75%50%25%0%

Bron: Capaciteitsorgaan  (specialismen met stijging >20%)

Bron: Capaciteitsorgaan (specialismen met stijging >4 fte)
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INSTROOM ONDERWIJS ZORG EN WELZIJN 
ZEELAND BOL, BBL EN HBO TOTAAL

15-TOT 20-JARIGEN IN ZEELAND

Uit de instroomcijfers vanuit de Zeeuwse 
opleidingsorganisaties Scalda, 
Hoornbeeck College (regio Zeeland) en 
HZ University of Applied Sciences, blijkt 
dat 2019 qua instroom in het onderwijs 
een piekjaar was. Met name de 
opleidingen verpleegkunde (niveau 4) en 
de start van de Zeeuwse Praktijkroute 
Ouderenzorg BBL (ZPO) zorgden voor 
deze piek. 
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Bron: Onderwijsorganisaties Zeeland

Binnen het onderwijs 
is een afname te zien in de BOL, 

de afgelopen jaren hebben meer studenten 
gekozen voor een BBL-opleiding. Het HBO 

ziet jaarlijks een stijging in de instroom, 
dit komt door een toename in het aantal 

studenten wat kiest voor de opleiding social 
work. De opleiding verpleegkunde kent 

daarentegen een lichte daling. 

Het aantal 
15- tot 20-jarigen neemt de 

komende jaren af.
Een toename van de instroom in 

het onderwijs vanuit deze 
leeftijdsgroep is voor de 
komende jaren daarom 

niet aannemelijk. Bron: Provincie Zeeland, ABF Research
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Het gaat hierbij om de volgende opleidingen: 
MBO: maatschappelijke zorg niveau 3 en 4, verzorgende IG niveau 3, 
verpleegkundige niveau 4, doktersassistent, sociaal werk niveau 4, 
Zeeuwse praktijkroute ouderenzorg en Zeeuwse praktijkroute 
gehandicaptenzorg
HBO: social work en verpleegkundige niveau 6
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VERZUIM ONDER ZORGPERSONEEL (LANDELIJK)

Verzuim het hoogst onder personeel VVT
Het verzuim onder zorgpersoneel is de afgelopen maanden veel in het nieuws geweest. Zorg en welzijn breed 
is het verzuim landelijk gestegen van 5,7% in 2019 naar 6,4% in 2020. Economie breed lag het verzuim in 
2020 op 4,7%.

De 
grootste 
stijging heeft 
zich voorgedaan 
bij de huisartsen en 
gezondheidscentra 
en in de VVT. In de 
VVT steeg het ver-
zuim in 2020 naar 
een recordhoogte 
van  7,9%
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Bron: Arbeidsmarkt in beeld - dashboard inzetbaarheid zorgmedewerkers

VERZUIM ONDER PERSONEEL 
GEHANDICAPTENZORG EN VVT (ZEELAND)

Branches  2016 2017 2018 2019 2020

Alle economische activiteiten 3,9% 4,0% 4,3% 4,4% 4,7%

Zorg en welzijn (breed) 5,1% 5,3% 5,7% 5,7% 6,4%

Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) 6,3% 6,5% 6,8% 6,8% 7,9%

Gehandicaptenzorg 5,6% 5,7% 6,2% 6,4% 7,1%

Sociaal werk 5,3% 5,7% 6,0% 6,1% 6,4%

Kinderopvang (incl. peuterspeelzaalwerk) 4,7% 4,7% 5,5% 5,4% 6,4%

Jeugdzorg 5,8% 5,8% 6,3% 6,4% 6,3%

Geestelijke gezondheidszorg 5,1% 5,5% 6,0% 5,9% 6,1%

Ziekenhuizen en overige medische spec. zorg 4,4% 4,5% 5,1% 5,1% 5,6%

Huisartsen en gezondheidscentra 3,2% 3,1% 2,8% 3,9% 5,2%

Universitair medische centra 4,4% 4,8% 5,0% 5,0% 5,1%

Overige zorg en welzijn 3,7% 3,4% 3,8% 3,7% 4,7%

Bron: AZW Statline, CBS

ZZ.nl is dé vacaturesite
voor zorg en welzijn in Zeeland.

Benieuwd naar de 
vacatureontwikkeling op ZZ.nl? 

Kijk op  viazorg.arbeidsmarktinbeeld.nl

Wanneer we 
naar het ziekteverzuim in Zeeland 
kijken (alleen beschik-baar voor 
gehandicaptenzorg en de VVT), 
zien we een piek in maart 2020, op 
het moment dat COVID19 losbarst. 
In de zomerperiode van 2020 volgt 
er een dip, die met name in de VVT 
minder groot is dan in de zomer 
van 2019. Richting februari 2021 
bereikt het ziekteverzuim 
een nieuw hoogtepunt.

Voorlopige 
cijfers

www.zz.nl
https://viazorg.arbeidsmarktinbeeld.nl/viazorg-dashboard/?sectionId=3271
www.zz.nl
https://viazorg.arbeidsmarktinbeeld.nl/viazorg-inzetzorg-dashboard?sectionId=7938



