
Zorg en Welzijn
in 100 medewerkers

Er werken bijna 170.000 mensen in zorg en welzijn in Noord-Brabant*.
Als we deze zien als 100 medewerkers dan is de verdeling over de

verschillende werkvelden als volgt:

Werkgelegenheid

Deze factsheet geeft op eenvoudige wijze inzicht in enkele kerncijfers
over  de arbeidsmarkt van zorg & welzijn in Noord-Brabant.

Bent u geïnteresseerd in meer en specifiekere cijfers?
Kijk dan op ons online arbeidsmarktdashboard via

transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/

Arbeidsmarkt Noord-Brabant

Overig

Jeugdzorg

Huisartsen en Gezondheidscentra

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Geestelijke Gezondheidszorg

Kinderopvang

Gehandicaptenzorg

Ziekenhuizen

Verpleging, Verzorging en Thuiszorg
* Bron; Transvorm   Arbeidsmarkt in Kaart 2018

https://transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/


Zorg en Welzijn
in 100 medewerkers 

  Leeftijd

Deze factsheet geeft op eenvoudige wijze inzicht in enkele kerncijfers
over de arbeidsmarkt van zorg & welzijn in Noord-Brabant.

Bent u geïnteresseerd in meer en specifiekere cijfers?
Kijk dan op ons online arbeidsmarktdashboard via

transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/

Arbeidsmarkt Noord-Brabant

Jonger dan 25 jaar

25 tot 35 jaar

35 tot 45 jaar

45 tot 55 jaar

55 tot 65 jaar

65 jaar en ouder

Er werken bijna 170.000 mensen in zorg en welzijn in Noord-Brabant*.
Als we deze zien als 100 medewerkers dan is de verdeling over de

verschillende leeftijden als volgt:

* Bron; Transvorm   Arbeidsmarkt in Kaart 2018

https://transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/


Zorg en Welzijn
in 100 medewerkers

 Gewerkte uren

Deze factsheet geeft op eenvoudige wijze inzicht in enkele kerncijfers
over de arbeidsmarkt van zorg & welzijn in Noord-Brabant.

Bent u geïnteresseerd in meer en specifiekere cijfers?
Kijk dan op ons online arbeidsmarktdashboard via

transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/

Arbeidsmarkt Noord-Brabant

Minder dan 7 uur per week

7 t/m 14 uur per week

15 t/m 22 uur per week

23 tot 29 uur per week

30 t/m 36 uur per week

Meer dan 36 uur per week

Er werken bijna 170.000 mensen in zorg en welzijn in Noord-Brabant*.
Als we deze zien als 100 medewerkers dan is de verdeling over het aantal

gewerkte uren als volgt:

* Bron; Transvorm   Arbeidsmarkt in Kaart 2018

https://transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/


Zorg & Welzijn
in 100 vacatures

 
Bij Transvorm aangesloten organisaties plaatsen hun vacatures op 
BrabantZorg.Net. Eind november telden we bijna 1600 openstaande

vacatures. Als we deze zien als 100 vacatures dan is de verdeling over de
werkvelden als volgt:

Vacatures

Deze factsheet geeft op eenvoudige wijze inzicht in de vacatures zoals
gepubliceerd op BrabantZorg.Net. 

Bent u geïnteresseerd in het volledige beeld? 
Kijk dan op www.brabantzorg.net

Arbeidsmarkt Noord-Brabant

Jeugdzorg

Overig

Eerstelijnszorg

Ziekenhuizen
 

Welzijn
 

Geestelijke Gezondheidszorg

Gehandicaptenzorg

Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

https://www.brabantzorg.net/

