
Inzicht in de zorg- en welzijnsreserve
Hoeveel mensen met een diploma in zorg en welzijn werken (niet) 
in de sector?

Van de 7,75 miljoen werk- 
nemers in Nederland zijn er 

1,33 miljoen werkzaam 
in zorg en welzijn

1,33 miljoen werknemers 
naar kwalificatie

Onder werknemers is de  
grootste kwalificatie  

verzorgende (niveau 3) met 
122.600 medewerkers.  

Hiervan is 87 procent werkzaam 
in zorg en welzijn.

De kwalificatie met het  
grootste aandeel medewerkers 
binnen de sector zorg en welzijn 
is verpleegkundige (niveau 4). 

Van de 87.000 medewerkers met 
deze kwalificatie is 89 procent 

werkzaam in zorg en welzijn.

Werknemers met een kwalificatie binnen de selectie zorg en welzijn (AZW)  
werkzaam binnen de sector zorg en welzijn en daarbuiten.*

581.700 
selectie 
kwalificaties in 
zorg en welzijn 
(AZW)

231.500 
overige kwalificaties 

zorg en welzijn*

518.500 
overige 
kwalificaties

* Van de 788.000 werknemers werkt een kwart (206.000) 
niet in de sector zorg en welzijn.
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* Overige kwalificaties zorg en welzijn 
(bijvoorbeeld paramedische kwalificaties) 

zijn niet in bovenstaand overzicht 
opgenomen.

WERKNEMERS



MEER INFORMATIE
Het innovatie-onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het onderzoeksprogramma  
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor de rapportage bij dit onderzoek klik hier.  
Bron: Innovatie-onderzoek kwalificaties (CBS, 2022)

De cijfers op deze pagina zijn aantallen werknemers en zelfstandigen binnen een selectie  
van kwalificaties in zorg- en welzijnsberoepen.  Voor toegang tot de brontabellen klik hier.
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212.200 zelfstandigen 
naar kwalificatie

Onder zelfstandigen is de 
grootste kwalificatie social 
work (niveau 6) met 21.200  

zelfstandigen. Hiervan is  
30 procent werkzaam in  

zorg en welzijn.

De kwalificatie met het grootste 
aandeel zelfstandigen binnen  

de sector zorg en welzijn is 
verloskunde (niveau 6). Van de 

2.200 zelfstandigen met deze 
kwalificatie is 86 procent  

werkzaam in zorg en welzijn.

57.200 
selectie 
kwalificaties in 
zorg en welzijn 
(AZW)

68.800 
overige kwalificaties 

zorg en welzijn*

86.200 
overige 
kwalificaties

Zelfstandigen met een kwalificatie binnen de selectie zorg en welzijn (AZW)  
werkzaam binnen de sector zorg en welzijn en daarbuiten.*

* Van de 141.200 zelfstandigen met een kwalificatie in zorg en welzijn (selectie AZW)  
zijn er 84.000 (60 procent) niet werkzaam in de sector zorg en welzijn.
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* Overige kwalificaties zorg en welzijn 
(bijvoorbeeld paramedische kwalificaties) 

zijn niet in bovenstaand overzicht 
opgenomen.

Van de 1,95 miljoen  
zelfstandigen in Nederland 

zijn er 212.200 werk-
zaam in zorg en welzijn

ZELFSTANDIGEN

https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2022/03/azw-innovatie-onderzoek-kwalificaties-2021.pdf
https://www.cbs.nl/-/media/_excel/2022/03/azw-innovatie-onderzoek-kwalificaties-2021.xlsx
https://www.azwinfo.nl

