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Aantal werknemers 
naar regio

Q3 2020 Bron: CBS AZW

85500

Verpleging, verzorging en thuiszorg (25.88%)

Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg (15.8%)

Gehandicaptenzorg (11.15%)

Overige zorg en welzijn (10.92%)

Kinderopvang (incl. peuterspeelzaalwerk) (9.54%)

Universitair medische centra (9.39%)

Geestelijke gezondheidszorg (7.79%)

Sociaal werk (4.96%)

Huisartsen en gezondheidscentra (2.29%)

Jeugdzorg (2.29%)

Aantal werknemers
naar branche

17900 27600
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1.61.61.6
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0.30.30.3

Verpleegkundigen (mbo)

Gespecialiseerd verpleegkundigen

Laboranten

Medisch praktijkassistenten

Verzorgenden

Artsen

Psychologen en sociologen

Sociaal werkers en begeleiders

Fysiotherapeuten

Apothekersassistenten

Medisch vakspecialisten

Maatschappelijk werkers
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Arbeidsmarktspanning
naar beroepsgroep

Meer weten?

Klik dan op dit icoon om naar de
bijbehorende pagina van het
Arbeidsmarkt in beeld dashboard te
gaan. Soms is het nodig om naar
beneden te scrollen.

Ga op het dashboard naar de blauwe
kolom linksboven om uw
arbeidsmarktregio te selecteren

Krapte

De drie regio's omvatten in Q3 totaal
131 000 werknemers. Het gaat hier om het
daadwerkelijke aantal personen, niet het aantal
FTE's. Ten opzichte van Q2 zijn er 2500
werknemers bijgekomen.

 Dit cijfer betreft 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.

Q4 2020 Bron: UWV en Etil

Let op: de dataverzameling loopt altijd wat achter op de werkelijkheid.
Rechts in de hoek staat vermeld welke periode de data betreft.
Tenzij anders vermeld gaan de cijfers over de drie regio's bij elkaar.

Gooi & 
Vechtstreek

Klik hier voor regionale verschillen of voor cijfers van voorafgaande periodes

Amersfoort-
Eemland

Utrecht e.o.

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

4410 3850

7880

Herintreder (27.32%) Zij-instromer (23.85%) Overig (incl. vanuit regulier onderwijs) (48.82%)

Verzuim

Q3 2020 Bron: CBS AZW

De instroom in de sector blijft groter
dan de uitstroom, hoewel het verschil
minder groot is dan in dezelfde
periode in 2019. Daarnaast laat de
uitstroom een lichting stijging zien.

Het CBS heeft alleen nog op landelijk niveau
verzuimcijfers beschikbaar gesteld voor 2020. De
verwachting is dat de regionale cijfers in mei
gedeeld worden.
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OpleidingInstroom in opleiding binnen zorg en welzijn
Aantal studenten naar opleidingsniveau
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2015-2019 Bron: CBS/DUO

Totaal aantal studenten zorg en welzijn
naar opleidingsniveau

Vragen of suggesties?

Neem contact op of kom langs tijdens onze Q&A: Regionale arbeidsmarktinformatie.
Ga voor meer informatie naar onze agenda of abonneer je op onze nieuwsbrief.

Het totaal aantal studenten
in zorg en welzijn
opleidingen stijgt in het mbo
en hbo, waarbij ook hier een
toename te zien is bij de
BBL- trajecten.

De verwachting  is dat in Q2 dit jaar de
cijfers van 2020 worden gedeeld door
het CBS/DUO. Dan zal blijken of de
stijgende trend in het aantal BBL-
trajecten doorzet.

www.utrechtzorg.net/diensten/arbeidsmarktinformatie

030 - 634 08 08

mroest@utrechtzorg.net

https://utrechtzorg.net/agenda?utm_medium=referral&utm_source=factsheetdata&utm_campaign=april
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=april
mailto:mroest@utrechtzorg.net
https://utrechtzorg.net/nieuwsbrief?utm_medium=referral&utm_source=factsheetdata&utm_campaign=april

