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Online versie

 
Nieuws vanuit Arbeidsmarkt & Onderwijs
 
Deze week op de deurmat én online: de nieuwe Facts & Figures 2020. We geven je
de stand van zaken van de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn in onze regio’s in een
notendop.   
  
Het lukt de sector Zorg en Welzijn om meer mensen aan te trekken en te behouden, ook in
onze regio. Dat neemt niet weg dat we nog aan grote organisatievraagstukken werken:
nog steeds wordt een tekort aan personeel ervaren terwijl de zorgvraag toeneemt en
complexer wordt. Ook doen we een groot beroep op de veranderbereidheid van
professionals. Het moet anders, meer doen met minder. Maar vooral: met elkaar!  
 
Van Facts & Figures zijn vier edities verschenen: Amsterdam; Kennemerland, Amstelland
en Meerlanden; Zaanstreek-Waterland; Noord-Holland Noord. 

https://mailchi.mp/sigra/factsfigures-2020-online-1280756?e=[UNIQID]
https://sigra.nl/sites/default/files/images/sigra018_facts_figures_amsterdam_2020_web.pdf
https://sigra.nl/sites/default/files/images/sigra018_facts_figures_kam_2020_web.pdf
https://sigra.nl/sites/default/files/images/sigra018_facts_figures_zaanstreek_2020_web.pdf
https://sigra.nl/sites/default/files/images/sigra018_facts_figures_noordholland_noord_2020_web.pdf
https://sigra.nl/sites/default/files/images/sigra018_facts_figures_amsterdam_2020_web.pdf
https://sigra.nl/sites/default/files/images/sigra018_facts_figures_kam_2020_web.pdf
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Lees de Facts & Figures op SIGRA.nl/arbeidsmarktinformatie 
 
In de Facts & Figures vind je tabellen en grafieken over onderwerpen zoals: vraag-en
aanbod personeel, cijfers per werkveld, onderwijs en instroom-en uitstroom. Deze cijfers
worden het hele jaar door geüpdatet op onze website. Zo ben je altijd op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen.  
 
Wist je bijvoorbeeld dat:

De meeste mannen werkzaam in Zorg en Welzijn te vinden zijn in de branches
Sociaal Werk en GGZ? 
 
De instroom van het aantal zij-instromers en herintreders bij organisaties de
afgelopen jaren verdubbelde? 
 
De gemiddelde leeftijd van personeel het hoogst is in de VVT? 

 
Samenwerking met VBZ 
Op het gebied van arbeidsmarktonderzoek werkt SIGRA samen met VBZ, de
samenwerkende zorgorganisaties in Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. 
 

Meer informatie? 
 
Wil je meer hard-copy-exemplaren van de Facts & Figures ontvangen of wil je meer
weten over het regionale arbeidsmarktonderzoek? Neem dan contact op met Lotte
Speelman via LSpeelman@sigra.nl of 020-512 8868.

Deze Nieuwsflits is een uitgave van SIGRA. 
 

https://sigra.nl/sites/default/files/images/sigra018_facts_figures_zaanstreek_2020_web.pdf
https://sigra.nl/sites/default/files/images/sigra018_facts_figures_noordholland_noord_2020_web.pdf
http://sigra.nl/arbeidsmarktinformatie
https://vbz-kam.nl/
https://www.sigra.nl/medewerker/lotte-speelman
mailto:LSpeelman@sigra.nl
mailto:sigra@sigra.nl
http://www.sigra.nl/
http://www.twitter.com/SIGRA
http://www.linkedin.com/company/bureau-sigra-dienstverlening
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