
Vacaturepeiling voorjaar 2020 
 
Zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland, Amstelland en 
Meerlanden. De vacaturepeiling betreft zorg- en welzijnsmedewerkers op mbo t/m wo- 
niveau, in peilweek 18 (27 april -1 mei) 
 
• 19 organisaties uit de regio Midden- en Zuid-Kennemerland en Amstelland en Meerlanden 

deelden hun gegevens over openstaande vacatures, de respons was 78 %.  

• De gemiddelde vacaturegraad was in het voorjaar 2020 2,5 . In het voorjaar 2019 was de 
vacaturegraad 2,6. 

• In totaal meldden organisaties 750 vacatures in de peilweek, waarvan (in absolute zin) de meeste 
in de VVT (460). 

• In de VVT is er sprake van de hoogste vacaturegraad (3,3) en deze branche heeft relatief het 
grootste aantal moeilijk vervulbare vacatures (73 %) 

• Maar liefst 65 % van de vacatures onder zorg- en welzijnspersoneel werd als moeilijk vervulbaar 
aangemerkt. In het voorjaar 2019 lag dit aantal op 52 %  

• In absolute aantallen waren de meeste vacatures op mbo-niveau 3 en 4 (471). Organisaties in de 
Gehandicaptenzorg meldden vooral vacatures op mbo-niveau 3 en 4 niveau (75 %) gevolgd door 
organisaties binnen de VVT (72 %). Organisaties uit de GGZ meldden veel vacatures op wo-niveau 
(51 %).  

• Knelpuntfuncties waren o.a.: verpleegkundigen (mbo en hbo), gespecialiseerd verpleegkundigen 
en verzorgenden IG. In het voorjaar 2019 waren dit ongeveer dezelfde functies.  

 

Totaal aantal vacatures in peilweek    

 Totaal 
vacatures 

Vacaturegraad voorjaar 
2020* (en voorjaar 2019) 

Aantal organisaties 

Ziekenhuizen 76 1,4 (2,7) 3 

Verpleging, verzorging, thuiszorg 460 3,3 (3,6) 8 

Gehandicaptenzorg 138 2,3 (2,3)  4 

Geestelijke gezondheidszorg 69 3,0 (3,3) 2 

Welzijn en Jeugd  6 0,8 (0,0) 1 

Eerstelijns zorg + GGD + overig 1 0,8 (2,4)** 1 
 * Vacaturegraad=(aantal vacatures/(aantal medewerkers+ aantal vacatures))*100. Zie toelichting op de achterzijde van de 
gezamenlijke factsheet. 
** Vanwege lage aantal organisaties is onvoldoende te zeggen over de vergelijking voorjaar 2019 en voorjaar 2020 
  

Aantal per niveau, per werkveld: 

 
 

Mbo  1,2 Mbo  3,4 Hbo/hbo + Wo  % moeilijk 
vervulbaar 

Ziekenhuizen  0 33  38  5 61 % 

Verpleging, verzorging, thuiszorg 84 329 29 18 73 % 

Gehandicaptenzorg 3 103  23 9 40 % 

Geestelijke gezondheidszorg 0  5 29 35 56 % 

Welzijn en Jeugd  0  0  4 2 20 % 

Eerstelijnszorg + GGD + overig  0 1 0 0 0 % 

Totaal 87 471 123 69  
 

 

Deelnemende organisaties worden hartelijk bedankt voor hun input. 
Wilt u meedoen of heeft u vragen? Neem contact op met Puck van de Vliet: pvdvliet@sigra.nl 

mailto:pvdvliet@sigra.nl

