
Deze week: 
werken in de zorg Jobadvertenties vind je zowel  

in dit weekendkatern als elke  
werkdag verspreid in je krant.  
En natuurlijk op Jobat.be.

Volgende week in Jobat:
extra jobs in de bouw   

België zoekt minstens 25.000 verpleegkundigen
De moeder van alle knelpuntberoepen, dat is de verpleegkundige. Niet alleen in de zorgsector zelf, maar voor alle jobs. 
In ons land zijn er 25.000 verpleegkundigen tekort. Enkele initiatieven moeten het beroep opnieuw aantrekkelijker maken.

De instroom voor het beroep lijkt te stokken, 
want de populariteit van de verpleegkunde- 
opleidingen neemt bij de start van dit aca- 
demiejaar alweer af. Dat na twee succesvol-
le coronajaren waarin het aantal inschrijvin-
gen voor veel opleidingen zowat verdubbel-
de tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit 
een rondvraag door VRT NWS bij een aantal 
hogescholen voor verpleegkundigen. Terwijl 
de belangstelling in bacheloropleidingen 
verpleegkunde dus lijkt te verminderen, stij-
gen dan weer de inschrijvingen voor de leraren 
opleidingen, een ander knelpuntberoep.
Let wel, het gaat momenteel om voorlopige 
cijfers, want de definitieve telling voor in-
schrijvingscijfers gebeurt pas midden okto-
ber. Maar momenteel lopen de inschrijvingen 
voor de bachelor verpleegkunde ongeveer 
10 procent achter ten opzichte van vorig jaar. 

Volgens zorgambassadeur Candice De Windt 
zijn er in België momenteel 25 à 30.000 ver-
pleegkundigen te weinig en zal dat tekort 
nog toenemen. 

1.000 EURO
Intussen gaan er stemmen op voor ingrepen 
om de opleiding verpleegkunde aantrekke-
lijker te maken, en zijn er ook al een aantal 
initiatieven aangekondigd. Studenten ba-
chelor verpleegkunde die afstuderen in het 
academiejaar 2021-2022 zullen bijvoorbeeld 
1.000 euro krijgen van de Vlaamse overheid. 
Dat bedrag dient onder meer als onkosten-
vergoeding voor de stages in het laatste jaar 
van de opleiding.
Vorig jaar al kregen pas afgestudeerde stu-
denten verpleegkunde een onkostenvergoe-
ding van 1.000 euro van de Vlaamse over-
heid. De reden daarvoor was de verlenging 
van hun opleiding. Tot enkele jaren geleden 
was de bachelor verpleegkunde nog een 
opleiding van drie jaar, maar dat werd uitge-
breid naar vier jaar.  (WiVi)

MARKETINGCOÖRDINATOR   
Belux  

De uitdaging: • Samen met het team ontwikkel je het go-to-market-plan. Dat rol je 
uit aan de hand van marketingcampagnes en events in functie van de doelgroepen 
(o.a. investeerders, architecten en aannemers) • Je volgt de markttendensen op en 
stemt je strategie en acties hierop af • Je verzorgt de externe communicatie en pr 
en netwerkt in functie van partnerships • Je bouwt aan het verhaal van innovatieve 
totaalbeleving van Living Tomorrow in Brussel • Je beheert het marketingbudget in 
functie van performantie • Je coördineert de activiteiten op de afdeling Marketing 
Belux • Je rapporteert aan de manager SP&M Benelux

De perfecte match: • Master denkniveau met enkele jaren ervaring • Onder-
nemend, hands-on, resultaatgericht, communicatief en creatief • Talenkennis: 
Nederlands, Frans en Engels. Duits is een troef

Het aanbod: • Vrijheid en verantwoordelijkheid in een toporganisatie • Een 
aantrekkelijk salarispakket met voordelen

De kennismaking
Schüco ontwikkelt innovatieve gevelsystemen. 
Op basis van hun wereldwijde expertise 
creëren ze systeemoplossingen voor ramen, 
deuren en gevels in aluminium. De 4.600 
medewerkers en 12.000 partners bedienen 
klanten in 80 landen. Schüco´s producten 
staan voor kwaliteit, innovatie en design. Er 
wordt voortdurend nagedacht over de 
ontwikkeling van technologieën die een nieuwe 
standaard definiëren voor energie-efficiëntie, 
kwaliteit, veiligheid, comfort en design. Om de 
verdere groei te garanderen, zoeken we voor 
hen een: 

Meer info? Contacteer Eline Gregoor  op 011 36 10 69         www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/ 
overzicht-vacatures. De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.
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 www.schueco.be

  
ENTHOUSIASTE 
BEGELEIDERS 

GEZOCHT  
TE RANST EN DUFFEL
 DIVERSE JOBTIMES

JOUW PROFIEL
•  Afgestudeerd in een pedago gische, 

sociale of paramedische richting 
•  Gepassioneerd door werken met 

kinderen en volwassenen met een 
verstandelijke beperking met bij-
komende gedrags- en emotionele 
stoornissen en/of motorische  
beperkingen

INTERESSE? Surf naar www.zevenbergen.be 
voor meer info of scan de QR-code.

ONS AANBOD
• Contract onbepaalde duur
•  Loon volgens de geldende 

barema’s in PC 319.01
• Toffe collega’s
• Ruim vormingsaanbod
• Aantrekkelijke verlofregeling

Samen met jou zorgen we ervoor dat je het beste uit jezelf haalt
door in de juiste woning of groep terecht te komen.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Samen met je collega’s sta je in voor de totaalzorg voor de cliënten en het 
dagelijks reilen en zeilen op de woning. 



Adaptieve intelligentie: de sleutel naar succes!

www.verdonckbv.be

RESET 
YOURSELF

Heb jij een groot hart voor mensen 
met autisme of een beperking? 

Sta je sterk in je schoenen?

Wij zijn op zoek naar:

Ben je ervan overtuigd dat jij ons heel 
wat te bieden hebt?
Stuur jouw cv en een korte motivatie naar:
solliciteren@devijvervzw.be

De volledige functieomschrijvingen kan 
je vinden op onze website
www.devijvervzw.be/
jobs/medewerkers
of scan de QR-code

Contact opnemen
kan via 0490 64 42 51.

Teamcoach
Woonbegeleider

Collega’s 
gezocht op:

• Geriatrie
• Intensieve zorgen
• Oncologie
• Andere diensten

Christiaan zoekt geen 
vrouw meer, 

wel nog collega’s!

Solliciteer nu via 
jobs.ziekenhuisgeel.be



Hartelijk en sociaal, 
dat ben jij helemaal

Elke dag meer dan 4,5 miljoen leden 
helpen om gezond en gelukkig te leven, 
als dat geen job met impact is.

Krijg je ook energie
van mensen te helpen?
Versterk ons team als consulent
(service center/kantoor), dossierbeheerder
of maatschappelijk werker en voel 
de CM vibes.

Solliciteer meteen 
via www.cm.be/cmvibes

De snelste weg naar een job in 
de publieke of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

Ook veel niet-zorgjobs in zorg 

Een groot deel van de zogenaamde 
patient journey, het traject dat een 
patiënt of klant aflegt in een zorg- 
organisatie, wordt bepaald door 
taken of processen die niet recht-
streeks gerelateerd zijn aan 
zorghandelingen. Het is dan 
ook logisch dat naast klassieke 
zorgjobs als verpleegkundigen, 
kinesitherapeuten en artsen, ook 

heel wat niet-zorgjobs opduiken 
in het sectoroverzicht van jobs 
op Jobat. Het gaat hier om alle 
vacatures binnen de zorgsec-
tor, gepubliceerd in de voorbije 
twaalf maanden. Zo zijn onder-
steunende diensten (plaats 5) 
cruciaal. Dat is een brede cate-
gorie. Verder vinden we in het job- 
overzicht ook administratief bedien-

des (op 11), keukenpersoneel (op 22) 
en customer service medewerkers 
(op 23). Verder in de lijst zien we 
dat de sector ook nood heeft aan 
managers en boekhouders. En 
net buiten dit overzicht vinden we 
ook nog management assistenten, 
schoonmakers, verkopers en chauf-
feurs als jobs die in de sector vaak 
worden gevraagd.  (WiVi)

De verpleegkundige en zorgkundige zijn goed voor de helft van de openstaande jobs 
in de zorg. Maar tegelijk telt de sector ook heel wat niet-zorgjobs.

MEEST GEVRAAGDE JOBS IN ZORGSECTOR

1. Verpleegkundige 29,7%

2. Verzorgende / zorgkundige 19,4%

3. Psycholoog / psychotherapeut 6,0%

4. Kinesitherapeut 3,8%

5. Ondersteunende diensten 3,5%

11. Administratief bediende 1,4%

22. Keukenpersoneel 0,7%

23. Customer service 0,6%

27. Directie / managers 0,4%

30. Accounting 0,4%

Bron: Jobat 2021-2022, 
% t.o.v. alle jobs in zorgsector

Check onze
beurskalender!

Vind jouw 
job op

Bezoek onze jobbeurzen.
Ontmoet tientallen werkgevers op één dag, 
op één locatie, bij jou in de buurt.
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