
BELANGR�KE SECTOR

In Regio Zwolle is 
dat nog iets hoger.

TRANSPORT & LOGISTIEK
Uit Regio in Beeld

Van alle banen in 
NL valt binnen de 
sector transport
en logistiek 
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VERWACHTING
groeiend aantal 

werknemers in de 
sector.

KRAPTE BL�FT!

Mede door sterke vergr�zing
van de sector.

Bron: CBS Microdata

AANHOUDENDE 
ECONOMISCHE GROEI 

Personeelstekorten in vr�wiel alle sectoren

Transport en logistiek kennen moeil�k 
vervulbare vacatures:
•  Beroepsniveau 1 (vakkenvullers, laders en lossers)
•  Beroepsniveau 2 (vrachtwagencha�eurs)  

WERKENDEN IN SECTOR 
VERVOER EN OPSLAG
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Laders, lossers en vakkenvullers

Vrachtwagenchau�eurs

Chau�eurs auto’s, taxi’s en bestelwagens

Bedieners mobiele machines

Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers

Deko�cieren en piloten

Buschau�eurs en trambestuurders

Managers logistiek
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Werkenden in de sector vervoer en opslag naar 
beroepsgroep Regio Zwolle, 2018

VERDELING WERKENDEN 
TRANSPORT EN LOGISTIEK 

48%52%

Z�n indirect 
verbonden of 
hebben een 

ondersteunend 
beroep

30%

 •  Transportplanners               • Postsorteerders
 •  Logistiek medewerkers     • Postboden
 •  Boekhouders

Hiervan heeft een bedr�seconomisch 
of administratief beroep:

WERKENDEN IN SECTOR 
VERVOER EN OPSLAG

Bron: LISA, Panteia
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Nederland prognose
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Ontwikkeling en prognose aantal werkzame personen in sector 
vervoer en opslag tov. voorgaand jaar, Regio Zwolle en Nederland

Met opleiders en uitzenders is 
door Werkgeversservicepunt 
Regio Zwolle een gezamenl�k 
opleidingstraject met baan-
garantie voor vrachtwagen-
chau�eurs opgezet. Kandidaten 
worden gematcht met de juiste 
werkgever (type opdrachtgever, 
geogra�sch). 
Het project had als ambitie 30 
mensen te plaatsen in 2019. 
In de zomer was deze ambitie 
reeds gerealiseerd, maar het 
project gaat gewoon door. 

Aantal werknemers bl�ft 
stabiel (prognose) na 2023, 
maar door sterke vergr�zing 
ontstaat een grote 
vervangingsvraag.
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CASE 
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chtwagens, auto’s, taxi’s en bestelwagens, laders en lossers, bus- en tramchau�eurs


