
Arbeidsmarkt logopedie 
onder druk 

Logopedie is zorg die nodig is bij 

problemen met stem, spraak, taal, gehoor 

en slikken. De behoefte aan logopedisten 

neemt toe, onder meer om taal- en 

ontwikkelingsproblemen vroegtijdig op 

te sporen, maar ook door bij te dragen 

aan een hogere kwaliteit van leven van 

zieken en ouderen. Logopedie wordt 

daarnaast preventief ingezet, hiermee 

voorkom je kosten elders in de zorg. 

Logopedie draagt bij aan de Juiste Zorg 

op de Juiste Plek (JZOJP)

Deze infographic is gebaseerd op een 

jaarlijks terugkerende enquête gehouden 

onder alle werkvelden logopedie; 

t.w. logopediepraktijken,  zorg- en 

onderwijsinstellingen. Sinds 2018 zien 

wij zowel wachtlijsten als vacatures 

toenemen. 699 respondenten, praktijken 

en instellingen groot en klein, hebben  

de enquête ingevuld. 

Uitkomsten enquête vacatures en wachtlijsten 2021

heeft moeilijke vervulbare 
vacatures

(2020: 50%)

Belangrijkste redenen:
53% > geen reactie op vacatures

12% > arbeidsvoorwaarden onaantrekkelijk
10% > onvoldoende aanbod afgestudeerden

5% > werkdruk schrikt collega’s af

Belangrijkste redenen:
54% > geen reactie op vacatures

18% > onvoldoende ervaring kandidaten
7% > te weinig aantal uren in contract

5% > onvoldoende aanbod afgestudeerden
5% > arbeidsvoorwaarden onaantrekkelijk

Belangrijkste redenen:
67% > geen reactie op vacatures

8% > onvoldoende ervaring kandidaten
8% > te weinig aantal uren in contract

8% > onvoldoende aanbod afgestudeerden
8% > arbeidsvoorwaarden onaantrekkelijk

heeft moeilijke vervulbare 
vacatures

heeft moeilijke vervulbare 
vacatures
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VERDELING RESPONS
ENQUÊTE PER PROVINCIE

Zorg-
instellingen

Totaal aantal respondenten 
699 logopediepraktijken en instellingen

Onderwijs

70% 
Eerstelijns

10%

20%

Friesland 
2%

Drenthe 
3%

Overijssel 
9%

Gelderland
11%

Zuid-Holland
19%

Noord-Holland
17%

Noord-Brabant
17%

Limburg
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Zeeland
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Utrecht
7%

Flevoland
2%

Groningen 
2%

Verdeling werkgebieden 
respons enquête

Cijfers opleiding
logopedie 2021

  0-3 maanden
  4-6 maanden
  6-9 maanden

  10-12 maanden
  Langer dan een jaar

81% van de praktijken 
heeft een wachtlijst

46% heeft wachtlijst 
langer dan een jaar
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(2020: 44%) 

(2020: 72%)

Bron Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie (LOOL)
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