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Aantal werknemers 
 naar regio

Q4 2020 Bron: CBS AZW

86.400

Verpleging, verzorging en thuiszorg (25.81%)

Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg (16%)

Gehandicaptenzorg (11.25%)

Overige zorg en welzijn (10.72%)

Kinderopvang (incl. peuterspeelzaalwerk) (9.66%)

Universitair medische centra (9.51%)

Geestelijke gezondheidszorg (7.77%)

Sociaal werk (4.75%)

Huisartsen en gezondheidscentra (2.26%)

Jeugdzorg (2.26%)

Aantal werknemers
 naar branche

18.100
  

28.000

Context

Ontwikkeling arbeidsmarktspanning
 naar top 5 krappe beroepsgroepen

Meer weten?
 Klik op dit icoon voor de bijbehorende

dashboardpagina van Arbeidsmarkt in beeld.
(Scrollen naar beneden kan nodig zijn.)
 
Selecteer vervolgens in de blauwe kolom
linksboven uw arbeidsmarktregio.

Krapte

In Q4 2020 werkten in totaal 132 500 medewerkers
in de sector: een stijging van 1500 medewerkers ten
opzichte van Q3.
 
Dit is een kleinere stijging dan het kwartaal
ervoor. Toen groeide de sector met 2500 personen.

De arbeidsmarktspanning voor mbo-
en gespecialiseerde verpleegkundigen
blijft stijgen. Ook is er een duidelijke
stijging in de krapte w.b.t. laboranten.

2019-2020 Bron: UWV en Etil

Let op: de dataverzameling loopt altijd wat achter op de werkelijkheid. Om welke periode het gaat, staat
rechtsonder in de hoek vermeld. Tenzij anders vermeld gaan de cijfers over het totaal van de drie regio's.

Gooi & 
 Vechtstreek

Klik hier voor regionale verschillen

Amersfoort-
 Eemland

Utrecht e.o.

De meeste nieuwkomers
kwamen terecht in het UMC
of in ziekenhuizen.
 
Sociaal werk, jeugdzorg en
de huisartsen groeiden
daarentegen vrijwel niet.
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Dit cijfer betreft het resultaat van de
verhouding tussen het aantal openstaande 
vacatures en het aantal werkzoekenden. 
 
Hoe hoger het getal, hoe krapper de
arbeidsmarkt. Een score van 1,5 of hoger
betekent dat de arbeidsmarkt krap is. Bij
4,0 of hoger is deze zeer krap.

Wat zie ik in deze grafiek?

https://utrechtzorg.arbeidsmarktinbeeld.nl/utrechtzorg-dashboard/?sectionId=3544
https://utrechtzorg.arbeidsmarktinbeeld.nl/utrechtzorg-dashboard/?sectionId=3554


Herkomst externe instroom
 Aantal medewerkers

Hier zien we weer een
heleboel nuttige informatie
blabla etc. toelichting
toelichting toelichting
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Externe in- en uitstroom
 Aantal medewerkers dat de sector binnenkomt en verlaat

Mobiliteit

Q4 2020 Bron: CBS AZW

4540 3950

8230

Herintreder (27.15%) Zij-instromer (23.62%) Overig (incl. vanuit regulier onderwijs) (49.22%)

Verzuim

Q4 2020 Bron: CBS AZW

We zien helaas een lichte daling van
de instroom en een lichte stijging
van de uitstroom.
 
 

Het verzuimpercentage is alleen bekend
als driejaarsgemiddelde. Regio Amersfoort-
Eemland kent de grootste uitdagingen wat
betreft verzuim.
 
 

Regionaal verzuimpercentage voor hele sector
 op basis van het driejaarsgemiddelde
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Wat zie ik in deze grafiek?

De instroom is het aantal medewerkers dat
gedurende het getoonde jaar is gestart met
werken in de sector.
 
De uitstroom is het aantal medewerkers dat
gedurende het getoonde jaar is gestopt met
werken in de sector.
 
Bijv.: in de periode Q4-2019 - Q4 2020 zijn er
12400 medewerkers gestopt en 16720 gestart
met werken in zorg en welzijn.

COVID
Het is aannemelijk dat de
andere regio's inmiddels ook
op een hoger percentages
zitten i.v.m. COVID.

  

https://utrechtzorg.arbeidsmarktinbeeld.nl/utrechtzorg-dashboard/?sectionId=3544
https://utrechtzorg.arbeidsmarktinbeeld.nl/utrechtzorg-dashboard/?sectionId=3664
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OpleidingInstroom in opleiding binnen zorg en welzijn
 Aantal studenten naar opleidingsniveau

2015-2020 Bron: CBS/DUO

De stijgende trend in het aantal
bbl-trajecten zet niet door; de
cijfers laten juist een afname zien. 
 
De totale hbo-instroom neemt
daarentegen sterk toe.
 

Instroom in mbo opleidingen binnen zorg en welzijn
 Aantal studenten naar opleiding

Dossier 2015 2019 2020 2019 vs. 2020

Dienstverlening 760 1020 1030 +1%

Verzorgende ig 710 640 600 -6%

Verpleegkundige 620 840 870 +4%

Doktersassistent 110 100 170 +70%

Maatschappelijke 
zorg 500 1010 1100 +9%

Pedagogisch werk 750 1140 1100 -4%

Sociaal werk 190 310 150 -52%

De landelijke trend rondom
de stijging van de instroom
van verpleegkundigen zet
in 2021 niet door volgens
de Vereniging Hogescholen.

https://utrechtzorg.arbeidsmarktinbeeld.nl/utrechtzorg-dashboard/?sectionId=3548


Opleiding

Bron: CBS/DUO

Totaal aantal studenten zorg en welzijn
 naar opleidingsniveau (VERANDEREN NAAR DIPLOMA's?)

Vragen of suggesties?
Neem contact met ons op via onderstaande gegevens of
ga naar onze website voor meer informatie.

Stijgende trend in bbl trajecten zet
niet door, juist afname, welke
opleidingen vooral?

  
toename van hbo instroom > welke
opleidingen vooral?

www.utrechtzorg.net/diensten/arbeidsmarktinformatie

030 - 634 08 08

mroest@utrechtzorg.net

Aantal gediplomeerden zorg en welzijn
 naar opleidingsniveau
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Instroom in hbo opleidingen binnen zorg en welzijn
 Aantal studenten naar opleiding

Studierichting 2015 2019 2020 2019 vs. 2020

Verpleegkunde (ba) 500 750 790 +5%

Fysiotherapie (ba) 220 250 290 +16%

Biologie en 
medisch 
labonderzoek (ba)

150 190 220 +16% 

Verloskunde (ba) 30 20 10 -50%

Advanced Nurse 
Practice (ma) 50 60 50 -17%

Social work (ba) 680 700 800 +14%

Toegepaste 
psychologie (ba) 150 190 250 +32%

Pedagogiek (ba) 210 230 300 +30%

mbo-bol: 57%
  

mbo-bbl: 86%
  

hbo: 55%
  

wo: 46%
  

Sectorrendement in 2019
 naar opleidingsniveau

Sectorrendement is het aandeel
gediplomeerden dat
daadwerkelijk werkzaam is in de
sector zorg en welzijn.

  
Klik op het icoontje hieronder om
de ontwikkeling over tijd te zien.

https://utrechtzorg.net/diensten/arbeidsmarktinformatie?utm_medium=referral&utm_source=factsheetdata&utm_campaign=juli
https://utrechtzorg.arbeidsmarktinbeeld.nl/utrechtzorg-dashboard/?sectionId=3548
https://twitter.com/utrechtzorg?utm_medium=referral&utm_source=factsheetdata&utm_campaign=april
https://www.linkedin.com/company/utrechtzorg/?utm_medium=referral&utm_source=factsheetdata&utm_campaign=april
https://utrechtzorg.net/diensten/arbeidsmarktinformatie?utm_medium=referral&utm_source=factsheetdata&utm_campaign=juli
mailto:mroest@utrechtzorg.net
https://utrechtzorg.net/nieuwsbrief?utm_medium=referral&utm_source=factsheetdata&utm_campaign=april

