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

kijkopdata.actiz.nl 



Modules
ActiZ Kijk op Data heeft nu 
zes onderdelen. Met regel-
maat komen er uitbreidingen
en nieuwe onderdelen bij. Er 
zijn algemene modules voor 
alle leden en modules die 
alleen toegankelijk zijn voor 
deelnemende ActiZ-leden.  

  Nieuw
 Voor alle leden 

   Extra module  
voor deelnemer

De modules:

Over ActiZ Kijk op Data
ActiZ filtert voor haar leden relevante gegevens uit de veelheid van gegevens die 
(openbaar) beschikbaar zijn. En brengt die samen in ActiZ Kijk op Data. Met aan-
dacht voor het landelijke en het regionale beeld. Het platform maakt gebruik van 
visuals, interactieve tools en overzichtelijke dashboards. Moderne technologie 
helpt de gegevens actueel te houden.

Waar vind ik ActiZ Kijk op 
Data?
Ga naar kijkopdata.actiz.nl  
en log in met uw bestaande 
actiz.nl loginnaam en wacht-
woord. Heeft u nog geen login 
voor actiz.nl? Ga dan naar 
www.actiz.nl/inlog-aanvragen. 
Wilt u weten of uw organisatie 
deelneemt aan een van de 
extra modules, of bestaat er 
in uw organisatie interesse in 
deelname? Neem dan contact 
op met kijkopdata@actiz.nl

Oproep
Wilt u als bestuurder uw input 
leveren voor de doorontwik-
keling van ActiZ Kijk op Data? 
We nodigen u uit om deel te 
nemen aan de klankbordgroep 
ActiZ Kijk op Data.  
 
Interesse voor deelname?  
Mail dan voor meer informatie 
naar harold.beumer@actiz.nl. 

1. Kijk op Arbeidsmarkt
automatisch gevuld landelijk 
dashboard
Dashboard met de actuele 
landelijke stand van zaken 
en trends op het gebied van 
de arbeidsmarkt in de sector 
Zorg & Welzijn en de VVT.

 

5.  Kijk op Mijn medewerkers
mijn MedewerkerMonitor
Het medewerkerstevreden-
heidsonderzoek van ActiZ. 
Geeft inzicht in wat er speelt 
op de werkvloer, maakt inzich-
telijk waar uw organisatie 
goed scoort, en wat beter 
kan. Deelname is gratis voor 
ActiZ-leden.
 
 
 

2. Kijk op Zorgregio’s
regiotool zorgvraag en  
-aanbod
Tool die inzicht geeft in de  
regionale vraag en het regio-
nale aanbod van ouderenzorg, 
en de trends hierin. U kunt uw 
selectie maken  op basis van 
verschillende regio-indelingen.  
 

  

4.  Kijk op Mijn Toekomst  
scenario’s

regionale voorspellingen o.b.v. 
vier scenario’s
Tool die een prognose geeft 
van de demografische 
samen   stelling en een voor-
spelling van de uitgaven aan 
ouderenzorg in uw regio in 
2030, uitgaande van de vier 
‘koffie’-scenario’s.

  

6. Kijk op Mijn Wijkverpleging
mijn financiële spiegel
informatie wijkverpleging
Als deelnemende organisaties  
levert u uw productie gegevens  
aan. Een vergelijkingstool 
verschaft u vervolgens inzicht 
in hoe uw organisatie scoort 
ten opzichte van de andere 
deelnemers op de belangrijk-
ste financiële parameters in  
de wijkverpleging. 
 

3. Kijk op Mijn Openbare data
ZorgMatch: vergelijkingstool 
openbare data
Tool die beschikbare open-
bare data (op gebied van 
financiën, cliënten en mede-
werkers) van uw organisatie 
vergelijkt met een zevental 
ActiZ-leden die qua omzet, 
productmix en stedelijkheid 
zijn gematcht.


