
Kijk op Data
Actuele feiten en cijfers
in heldere visuals, geselecteerd 
voor uw sector en regio

In het kort: 

Data filteren en vergelijken

Zeven modules, regelmatig nieuwe onderdelen

Inzicht in landelijke en regionale trends 

Ondersteunt bij beleidsbeslissingen 

Versterkt de belangenbehartiging en samenwerking

 

 
kijkopdata.actiz.nl



Over ActiZ Kijk op Data 
Het gebruik van data helpt uw organisatie én de sector. Waarom? 
Zorgorganisaties kunnen regionale cijfers gebruiken om beleids- 
beslissingen te onderbouwen en ondersteunen. Belangenbehartigers 
kunnen met behulp van de juiste landelijke data hun standpunten 
versterken. Daarom heeft ActiZ Kijk op Data in het leven geroepen. 

Met Kijk op Data ondersteunt ActiZ haar leden door relevante 
gegevens uit de veelheid van (openbare) databronnen te filteren, 
verzamelen en samen te brengen. Het platform biedt inzicht in 
landelijke en regionale trends en maakt gebruik van visuals, 
interactieve tools en overzichtelijke dashboards. 

Dashboards

Meer weten? 
Scan de qr-code of 

neem contact op met 
de  helpdesk via 

kijkopdata@actiz.nl 

Kijk op
Mijn Medewerkers

Hoe ervaren medewerkers het werk in uw  
organisatie?  Als ActiZ-lid maakt u gratis 
gebruik van de online tool Kijk op Mijn 
Medewerkers. Dit is een compleet 
medewerkerstevredenheidsonderzoek.  U 
kunt hier op elk gewenst moment van het 
jaar gebruik van maken. Medewerkers 
vullen het onderzoek in op hun telefoon, 
tablet of computer. De resultaten zijn in de 
online tool te bekijken, filteren en 
benchmarken. Met de inzichten uit het 
onderzoek kunt u als werkgever aan de 
slag. En u draagt automatisch bij aan het 
branchebeeld over de algemene 
medewerkerstevredenheid in onze sector. 

. 

COVID-19 Mijn openbare data

Relevante COVID-19 
cijfers voor de sector

Match uw zorgorganisatie 
met vergelijkbare ActiZ- 
leden 

Mijn 
toekomstscenario's

Zorgregio's

Regionale voorspellingen 
van toekomstige zorg 

Regionaal inzicht in 
zorgvraag en -aanbod

Arbeidsmarkt Verpleeghuiszorg

Actuele landelijke 
arbeidsmarktgegevens

Samenstelling 
personeel

Werkbeleving

Beeld van de 
medewerkers- 
tevredenheid
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