
Baankansen
in de Zorg

Voorbeelden van functies per branche

Verpleging, Verzorging, 
Thuiszorg (VVT)

• Verzorgende IG *
• Huishoudelijk 
 medewerker thuiszorg *
• Helpende * (vooral goede kansen 

voor helpenden die kunnen door-
stromen richting verzorgende ig)

• Verzorgende ig *
• (Basis) verpleegkundige *
• Wijkverpleegkundige *
• Eerst verantwoordelijke verzorgende

 In bijna heel Nederland is de vraag 
naar zorgmedewerkers groter dan het 
aantal kandidaten.
3e kwartaal 2020

Op de website www.youchooz.nl vind je meer informatie en 
filmpjes over deze beroepen en de bijbehorende opleidingen

* betekent voldoende tot goede kans op werk

Ziekenhuizen

• Doktersassistenten *
• Verpleegkundige 
 (basis, gespecialiseerd) *
• Medisch specialist, met name
 - Spoedeisende hulp *
 - Ouderen geneeskunde *
•	Operatieassistent,	
 anesthesiemedewerker *
• Verpleegkundig specialist *
• Zorghulpen en -assistenten

Geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ)

• Groeps- en woonbegeleider *
• Psycholoog (gz, klinisch) *
• Psychiater *
• Verslavingsarts *
• Agogisch medewerker/
 ervaringsdeskundige
• Maatschappelijk werker
• Psychotherapeut

Huisartsenpraktijken/
gezondheidscentra

• Doktersassistent, triagist *
•	Praktijkondersteuner	
 - GGZ *
	 -	somatiek
• Huisarts
•	Praktijkmanager

Overige zorg

• Ambulance-verpleegkundige *
• Tandarts *
• Apotheker *
• Bedrijfsarts *
• Verzekeringsarts *
• Fysiotherapeut
• Logopedist

Medisch-technisch/
assisterende beroepen

• Medewerker steriele 
 medische hulpmiddelen *
• Apothekersassistent *
• Tandartsassistent, 
	 preventieassistent	*
• Tandtechnicus kroon-, 
 brugwerk/prothese
• Orthopedisch 
 technisch medewerker/-technicus
• Technisch oogheelkundig 
 assistent
• Orthopedisch 
 schoentechnicus
• Medisch pedicure
• Audicien
• Allround medewerker 
	 optiek/opticien

Gehandicaptenzorg

• Groeps- en woonbegeleider *
• Arts verstandelijk gehandicapten *
• Pedagogisch medewerker
•	Activiteitenbegeleider	dagbesteding
• Verzorgende gehandicapten
• Zorgassistent (ADL)
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Leer
werk
loket

Zorgberoepen: niveau, taken en ontwikkelingen

Ondersteunende functies
Zorginstellingen nemen ook steeds vaker weer 
mensen	aan	voor	ondersteuning	en	extra	activiteiten	
met bewoners. Bijvoorbeeld:

 ondersteunende taken: bedden opmaken, was 
verzorgen,	brood	klaarzetten,	koffieschenken,	
schoonmaken, helpen in de keuken 

	 welzijn/recreatie:	spelletjes	doen,	wandelen	of	
	 andere	activiteiten

 toezicht in de huiskamers, waardoor profession-
als	weer	rustiger	1-op-1	zorg	kunnen	verlenen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden in jouw regio? 
Of wil je persoonlijk advies? Ga a het Leerwerkloket bij jou in de buurt. 
Kijk op www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten.

Medisch technisch /assisterend
 Audicien
 Allround	medewerker	optiek/opticien
 Technisch oogheelkundig assistent
 Orthopedisch technicus
 Tandtechnicus kroon-, brugwerk/prothese
 Dektersassistent
 Medisch pedicure
 Medewerker steriele medische hulpmiddelen

Directe zorg
 Helpende zorg en welzijn
 Verzorgende ig
 MBO-verpleegkunde
 (Persoonlijk) begeleider 

 gehandicaptenzorg
	 Begeleider	specifieke

 doelgroepen
 Agogisch medewerker GGZ

Talent voor de zorg
 Interesse in 

 mensen en empathie 
 Sociale en

	 communicatieve	
 vaardigheden

 In een team werken 
 Flexibel
 Zelfstandig
 Verantwoordelijk

Aan de slag in de zorg
Er	zijn	goede	kansen	in	de	zorg.	Zorginstellingen,	opleiders,	Leerwerkloketten,	UWV,	gemeenten	en	uitzend-
bureaus	werken	samen	om	personeel	te	vinden	en	te	scholen.	Kom	eens	kijken	of	de	zorg	iets	voor	jou	kan	zijn!	Er	zijn	regelmatig	
banen-	en	opleidingsmarkten,	speeddates	en	verkorte	scholingstrajecten.	Vaak	gaat	het	om	een	combinatie	van	leren	en	werken.	

 Op www.ontdekdezorg.nl kun je terecht voor verhalen van zorgmedewerkers over hun vak en ontdek je welke opleidingen en 
beroepen bij je passen.

 Kijk op lerenenwerken.nl/vacatures voor leerwerktrajecten in jouw regio.
 Op leerbanenmarkt.nl vind je leerbanen.
 Zoek ook op werk.nl naar leerbanen.

Wie betaalt de opleiding?
 Kijk op lerenenwerken.nl	voor	informatie	over	financiële	regelingen.

Mbo-opleidingen met ruim voldoende 
tot goede kansen op werk

Beroep

Zorghulp	(mbo1)

Helpende (mbo2)

Verzorgende ig (mbo3)

Verpleegkundige (mbo 4/hbo)

Gespecialiseerd verpleegkundige 
(post mbo/hbo)

Rollen/taken

Huishoudelijke zorg 
(schoonmaken, wassen, opruimen, 
maaltijden	rondbrengen	en	ophalen,	...)

Persoonlijke zorg
(helpen bij aan- en uitkleden, eten, 
toiletgang, naar bed gaan)

Verpleegtechnische handelingen
(uitreiken medicijnen, katheters 
inbrengen,	wondzorg,	injecties	geven,	
neussondes inbrengen, ...)

Gespecialiseerde handelingen
(begeleiden chemotherapie, SEH, 
intensive care, ...)

Wordt belangrijker

Zelfredzaamheid bevorderen

Communiceren en samenwerken
met	cliënt,	mantelzorgers	en	andere	
professionals

Preventie: gezond gedrag bevorderen 
en gezondheidsrisico’s signaleren

Kennis van relevante 
technologie

Kennis van 
complexe 
hulpvragen
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