
Nieuw record aantal openstaande vacatures
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In december 2019 is het aantal
openstaande vacatures opgelopen tot
2342 vacatures. Een nieuwe recordstand
van het aantal openstaande vacatures.
Een groei van maar liefst 315% ten
opzichte van december 2015.

Daarbij valt op dat het aantal
openstaande vacatures tussen december
2018 en december 2019 nog sterker is
gegroeid (+44%), dan in dezelfde periode
een jaar eerder (+38%).
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Bij de verpleeg- en verzorgingshuizen
werden zowel in december 2018 als in
december 2019 de meeste vacatures
geplaatst.
De grootste procentuele stijging van
het aantal openstaande vacatures
t.o.v. december 2018 vond plaats
binnen de VV&T (179%) en in de
gehandicaptenzorg (111%). 

De branches met minder vacatures
in december 2019 ten opzichte van
december 2018 zijn de eerstelijnszorg
en de groep overig. 

In de periode tussen december 2015
en december 2019 is de grootste
groei in het aantal openstaande
vacatures te zien binnen de
gehandicaptenzorg en jeugdzorg.

Vacatureontwikkeling per branche

Ontwikkeling vacatures
op BrabantZorg.Net
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Deze top 5 laat vrijwel hetzelfde beeld zien als in
2018.

Een nieuwkomer in de top 5 is de groep overig. 
Door de aangesloten organisaties wordt onder
deze groep een vrij divers aanbod aan vacatures
geplaatst (van programmamanager, persoonlijk
begeleider en kok tot arts en
gedragswetenschapper).

Op plaats 6 en 7 volgen het aantal openstaande
vacatures voor helpende en
facilitair/huishoudelijk. 

De groep staf/management heeft het afgelopen
jaar de grootste groei doorgemaakt: van 22
vacatures in december 2018 naar 58 in
december 2019. Een groei van 164%.

Helpende, verzorgende
en verpleegkundige

Top 5 aantal
openstaande vacatures

per functiegroep in
december 2019 De vacature voor helpende heeft in de periode van

2015-2019 de grootste groei doorgemaakt, van 4
vacatures in december 2015 naar 96 in december
2019. Een groei van 2300% in de afgelopen 4 jaar. 

Het aantal openstaande vacatures voor helpende,
verzorgende en mbo - en hbo- verpleegkundige
blijft toenemen. 

Echter, je ziet dat de groei van het aantal
openstaande vacatures voor helpende sinds 2017
elk jaar wat afneemt. De groei van het aantal
openstaande vacatures voor hbo-verpleegkundige
neemt sinds dit jaar af. 

Daarentegen neemt de groei voor het aantal
openstaande vacatures van verzorgende en mbo-
verpleegkundige sinds 2017 juist weer toe. 
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Behoefte aan meer cijfers? Kijk op
transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl 
of neem contact met ons op. 

T  088 144 40 00
E  info@transvorm.org
I   www.transvorm.org


