
Stijgende werkgelegenheid en opleidingsinspanningen
Eind 2020 is de werkgelegenheid in ziekenhuizen hoger dan eind 2019. Dit komt door een afgenomen uit-
stroom en een iets verhoogde instroom. Het eerste kwartaal van 2021 kenmerkt zich door een gestegen  
instroom in CZO-opleidingen. Het ziekteverzuim is minimaal afgenomen. 
 

Factsheet Arbeidsmarkt

Deze factsheet geeft een aantal kerngegevens van de  
arbeidsmarkt in de branche ziekenhuizen. Hierbij wordt 
het meest recent beschikbare kwartaal met dezelfde  
periode één jaar eerder vergeleken. Voor werkgelegen-
heid is dat het 4e kwartaal 2020. De in- en uitstroom- 

cijfers zijn voortschrijdende jaarcijfers (1e t/m 4e kwartaal 
2020). Voor ziekteverzuim is het meest recent beschik-
bare kwartaal het 1e kwartaal 2021 en voor CZO-cijfers 
eveneens het 1e kwartaal 2021.

In het 4e kwartaal van 2020 is in de branche ziekenhuizen het 
aantal werknemers ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het jaar 
ervoor met 2,7% toegenomen. Van in totaal 224.900 werknemers 
zijn 71.300 35 jaar of jonger en 57.000 55 jaar of ouder. Dat is 
een toename van 6,1% en respectievelijk 3,4%. De instroom  
vanuit andere branches en sectoren, herintreders en opleidingen 
is met 3,0% toegenomen. De uitstroom naar andere branches  
en sectoren, uitkering, pensioen, inactiviteit en zelfstandigheid  
is met 11,3% afgenomen.

Het verzuimpercentage in de branche ziekenhuizen is in het  
1e kwartaal van 2021 6,3%. Dat is 0,1%-punt minder dan in  
hetzelfde kwartaal in het vorige jaar, en relatief gezien 0,5%  
minder (berekend met niet-afgeronde cijfers). De lichte afname  
is met name in de verzuimduurklassen tot 42 dagen te zien. In  
de klassen van meer dan 43 dagen is het verzuim toegenomen.

De instroom in FZO-opleidingen is in Q1 2021 1.039. Dit is 
17,5% meer dan één jaar eerder. De grootste toename is te zien 
bij oncologieverpleegkunde (+58%), IC-verpleegkunde (+38%)  
en obstetrieverpleegkunde (+28%) en De instroom in overige  
relevante CZO-opleidingen is 287, 45,7% meer dan één jaar  
eerder. Dit komt voor een groot deel door de nieuwe opleiding 
Basis Acute Zorg. 

In Q1 2021 hebben 692 deelnemers een diploma voor een 
FZO-opleiding gehaald. Dit is 2,5% meer dan een jaar eerder.  
De uitstroom uit de overige relevante CZO-opleidingen is 171, 
8,6% minder dan een jaar eerder.

Ziekteverzuim CZO-diploma’s
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Juni 2021  |  Met deze factsheet informeert de NVZ haar leden ieder kwartaal over de arbeidsmarktontwikkelingen in de branche ziekenhuizen.

Werknemers	 Q4	2019	 Q4	2020	 Δ

Totaal 218.900 224.800 +2,7%

tot 35 jaar 67.100 71.200 +6,1%

vanaf 55 jaar 55.100 57.000 +3,4%

ingestroomd 28.830 29.690 +3,0%

uitgestroomd 26.750 23.740 -11,3%

Bron: AZW StatLine

Instroom	 Q1	2020	 Q1	2021	 Δ

FZO-opleidingen 884 1.039 +17,5%

Overige opleidingen 197 287 +45,7%

Totaal 1.081 1.326 +22,7%

Bron: CZO

Diploma’s	 Q1	2020	 Q1	2021	 Δ

FZO-opleidingen 675 692 + 2,5%

Overige opleidingen 187 171 -8,6%

Totaal 862 863 +0,1%

Bron: CZO

Ziekteverzuim	 Q1	2020	 Q1	2021	 Δ

Verzuimcijfer 6,4% 6,3% -0,5%

Bron: Vernet
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