
In het 3e kwartaal van 2020 is in de branche ziekenhuizen het 
aantal werknemers ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het  
jaar ervoor met 1,9% toegenomen. Van in totaal 222.700 werk- 
nemers zijn 70.100 35 jaar of jonger en 56.200 55 jaar of ouder. 
Dat is een toename van 4,3% en respectievelijk 3,1%.  
De instroom vanuit andere branches en sectoren, herintreders  
en opleidingen is met 0,3% toegenomen. De uitstroom naar  
andere branches en sectoren, uitkering, pensioen, inactiviteit  
en zelfstandigheid is met 19,5% afgenomen. Dat laatste ligt  
voor een groot deel aan een sterk afgenomen uitstroom naar  
andere zorgbranches en sectoren; de uitstroom naar inactiviteit  
is daarentegen toegenomen.

Het verzuimpercentage in de branche ziekenhuizen is in het  
4e kwartaal van 2020 6,5%. Dat is 1,0%-punt meer dan in het-
zelfde kwartaal in het vorige jaar en relatief gezien 19% meer  
(berekend met niet afgeronde cijfers). De grootste toename is  
te zien bij medewerkers jonger dan 26 jaar.

De instroom in FZO-opleidingen is in 2020 2.929. Dit is 4,6%  
minder dan in 2019. FZO-opleidingen zijn alle CZO-opleidingen 
die via het Fonds Ziekenhuis Opleidingen worden bekostigd, 
waaronder de opleidingen tot IC-verpleegkundige, operatie- 
assistent en anesthesiemedewerker. De instroom in overige  
relevante CZO-opleidingen is 807, 7,9% meer dan in 2019.  
Dit zijn opleidingen tot onder meer cardiaccare- of recovery- 
verpleegkundige. Opleidingen voor beroepen die voornamelijk  
in andere branches dan in de ziekenhuisbranche te vinden  
zijn, zoals de opleiding tot ambulancechauffeur, zijn niet mee- 
genomen.

In 2020 hebben 2.388 deelnemers een diploma voor een FZO- 
opleiding gehaald. Dit is 3,8% meer dan in 2019. De uitstroom  
uit de overige relevante CZO-opleidingen is 577, 1,9% minder 
dan in 2019. 

Ziekteverzuim CZO-diploma’s

Instroom CZO-opleidingenWerkgelegenheid

Werknemers	 Q3	2019	 Q3	2020	 Δ

Totaal 218.600 222.700 +1,9%

tot 35 jaar 67.200 70.100 +4,3%

vanaf 55 jaar 54.500 56.200 +3,1%

ingestroomd 28.070 28.150 +0,3%

uitgestroomd 29.880 24.050 -19,5%

Bron: AZW StatLine

Diploma’s	 Q1	t/m	Q4	2019	 Q1	t/m	Q4	2020	 Δ

FZO-opleidingen 3.071 2.929 -4,6%

Overige opleidingen 748 807 +7,9%

Totaal 3.819 3.736 -2,2%

Bron: CZO

Diploma’s	 Q1	t/m	Q4	2019	 Q1	t/m	Q4	2020	 Δ

FZO-opleidingen 2.301 2.388 + 3,8%

Overige opleidingen 588 577 -1,9%

Totaal 2.889 2.965 +2,6%

Bron: CZO

Ziekteverzuim	 Q4	2019	 Q4	2020	 Δ

Verzuimcijfer 5,5% 6,5% +19,0%

Bron: Vernet

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Toenemende zorgvraag
Volgens het Prognosemodel Zorg & Welzijn neemt de vraag naar arbeid in ziekenhuizen tot 2030 met ruim 10% 
toe. Zo is het aandeel 80-plussers, die een steeds groter beroep doen op de zorg, op dit moment 4,8% van de 
bevolking. In 2030 is dat volgens de CBS Kernprognose al 6,7%, en in 2050 10,2%. Om bij toenemende zorg-
vraag dezelfde zorg te kunnen blijven bieden, zijn meer zorgprofessionals nodig.
 

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 3e kwartaal 2020. De in- en uitstroom-

cijfers zijn voortschrijdende jaarcijfers (4e kwartaal 2019 
t/m 3e kwartaal 2020). Voor ziekteverzuim is het meest 
recent beschikbare kwartaal het 4e kwartaal 2020 en 
voor CZO-cijfers het 1e t/m 4e kwartaal 2020. De CZO-
cijfers zijn voortschrijdende cijfers.
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