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Hoog ziekteverzuim, maar ook meer instroom
Het ziekteverzuim is hoog. Gelukkig is de instroom in de branche wat gestegen en de uitstroom gedaald.
De instroom in FZO-opleidingen is afgenomen, maar de instroom in andere CZO-opleidingen is sterk
toegenomen, met name in de opleiding Basis Acute Zorg (BAZ). Veel personen hebben inmiddels een
BAZ-diploma behaald.
Deze factsheet geeft een aantal kerngegevens van de
arbeidsmarkt in de branche ziekenhuizen. Hierbij wordt
het meest recent beschikbare kwartaal vergeleken met
dezelfde periode één jaar eerder. Voor werkgelegenheid
is het meest recent beschikbare kwartaal het 1e kwartaal

Werkgelegenheid

2022. De in- en uitstroomcijfers zijn voortschrijdende
jaarcijfers van het 1e kwartaal 2022. Voor ziekteverzuim
zijn de meest recente data het 2e kwartaal 2022 en
voor CZO-cijfers het 1e t/m 2e kwartaal 2022.

Instroom CZO-opleidingen

Het aantal werknemers is in het 1e kwartaal 2022 vanwege

De totale instroom in FZO-opleidingen is in het 1e en 2e

een positief saldo van in- en uitstroom iets gestegen ten

kwartaal 2022 met 1.434 lager dan één jaar eerder (1.568).

opzichte van hetzelfde kwartaal in het jaar ervoor. Van de in

De instroom in overige relevante CZO-opleidingen is 1.278.

totaal 225.600 werknemers zijn 72.400 werknemers 35 jaar

Dat is ruim drie kwart meer dan één jaar eerder. Voor een

of jonger en 58.300 werknemers 55 jaar of ouder. Dat is een

groot deel wordt deze stijging veroorzaakt door de in het

toename van respectievelijk 2,3% en 4,1% ten opzichte van

najaar van 2020 ingevoerde opleiding Basis Acute Zorg. De

een jaar eerder. De instroom in de periode Q1 2022 ten

instroom is van 232 in het 1e t/m 2e kwartaal 2021 gestegen

opzichte van een jaar eerder is met 7,3% toegenomen, terwijl

naar 746 (niet in tabel).

de uitstroom met 2,2% is gedaald.
Instroom

Q1 t/m Q2 2021

Q1 t/m Q2 2022

Δ

1.568

1.434

-8,5%

715

1.278

+78,7%

2.283

2.712

+18,8%

Werknemers

Q1 2021

Q1 2022

Δ

Totaal

221.500

225.600

+1,9%

Overige opleidingen

tot 35 jaar

70.800

72.400

+2,3%

Totaal

vanaf 55 jaar

56.000

58.300

+4,1%

Bron: CZO

ingestroomd

28.600

30.680

+7,3%

uitgestroomd

27.120

26.530

-2,2%

FZO-opleidingen

CZO-diploma’s

Bron: AZW StatLine

In het 1e en 2e kwartaal 2022 hebben 1.386 deelnemers een

Ziekteverzuim

diploma voor een FZO-opleiding gehaald. Dit is 8,4% meer dan
één jaar eerder. De uitstroom, gemeten aan de hand van het

Het verzuimpercentage in de branche ziekenhuizen is in het

aantal diploma’s, uit de overige relevante CZO-opleidingen is

2e kwartaal van 2022 6,6%. Dat is relatief gezien ruim 10% meer

822. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van één

dan één jaar eerder.

jaar eerder. 400 van de 822 gediplomeerden hebben de half
jaar durende opleiding Basis Acute Zorg afgerond (niet in tabel).

Ziekteverzuim
Verzuimcijfer
Bron: Vernet

Q2 2021

Q2 2022

Δ

6,0%

6,6%

+10,2%

Diploma’s

Q1 t/m Q2 2021

Q1 t/m Q2 2022

Δ

1.279

1.386

+8,4%

372

822

+121,0%

1.651

2.208

+33,7%

FZO-opleidingen
Overige CZO-opleidingen
Totaal
Bron: CZO

Monitoring Verklaring VAZ
Voor de afspraken in de NVZ-verklaring Versterken Arbeidsmarkt Zorg (VAZ) over realisatie stages, uitstroom en FZO-opleidingen worden op regionaal
niveau jaarcijfers gemonitord. Alle relevante en actuele kengetallen vindt u hier .

