
Uitstroom in Zuid-Holland Zuid
Een tekort van 4000 zorgmedewerkers over minder dan 10 jaar. Zo ziet de prognose 
eruit voor de regio Zuid-Holland Zuid. Wat kunnen we nu al doen om ervoor te zorgen 
dat die prognose geen waarheid wordt? Investeren in behoud is een goede start.  
De vertrekredenen van personeel vormen een goede basis om het gesprek met het 
huidige personeel aan te gaan.

In december 2020 zijn de resultaten van het landelijk uitstroomonderzoek van 
RegioPlus gepubliceerd. In dit artikel kijken we naar de regionale resultaten van Zuid-
Holland Zuid. We gaan in op de motivaties en afwegingen van medewerkers met 
cliëntgebonden functies die in 2020 uit eigen beweging vertrokken. Waarom zijn 
ze vertrokken? Wat kunnen werk gevers doen om zorgprofessionals te behouden?
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Figuur 1 laat zien waar mensen naartoe gaan als zij vanuit de sector zorg en welzijn 
overstappen naar een andere baan. 
In figuur 2 staan cijfers van de mobiliteit binnen en uit de sector. 

• De mobiliteit binnen de sector varieert sterker dan de mobiliteit uit de sector. 

• In 2019: grote mobiliteit binnen de sector.  
Veel medewerkers stapten over naar een werkgever in een andere branche.  
Na eerdere jaren van daling steeg ook de uitstroom uit de sector. 

• In 2020 (voorlopige cijfers): uitstroom uit de sector lijkt te dalen.  
Mogelijk speelt het plichtsbesef in coronatijd een rol. De gevolgen van  
corona staan nog niet vast; het moet nog blijken wat de definitieve cijfers 
zeggen over de mobiliteit in 2020.

mobiliteit?

Figuur 1: Uitstroom sector zorg en welzijn, Zuid-Holland Zuid (2019)
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Bron: CBS. Uitstroom uit de sector: werknemer is gestopt met werken in zorg en welzijn. 
Cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Figuur 2: Mobiliteit binnen en uit sector zorg en welzijn: Zuid-Holland Zuid 

https://regioplus.nl/nieuwe-cijfers-landelijk-uitstroomonderzoek-zorg-en-welzijn-bekend


Resultaten uitstroomonderzoek
Inzicht in vertrek en werkgerelateerde aspecten

In het uitstroomonderzoek geven respondenten ook 
hun mening over werkgerelateerde aspecten (figuur 
3) bij hun voor   malige werkgever. Per stelling geven zij 
aan hoe tevreden of ontevreden zij zijn over de arbeids-
inhoud, arbeids  voor waarden, arbeidsomstandigheden 
en arbeids  verhoudingen. Hun mening over de werk -
gerelateerde aspecten is in lijn met de genoemde 
vertrek   redenen. 

Meest genoemde vertrekredenen 
• Loopbaanmogelijkheden
• Manier van werken in de organisatie en 

aansturing door leidinggevende
• Uitdaging in werkzaamheden

Medewerkers die in de sector blijven werken, 
vertrekken naast bovenstaande redenen ook 
vanwege de werksfeer en samenwerking.

Medewerkers die de sector verlaten, vertrekken 
ook wegens het behalen van een opleiding in 
een andere sector. 

Medewerkers met een tijdelijk contract 
benoemen naast uitdaging en loopbaan-
mogelijk heden ook contract uren  
(te weinig of te veel) en werkinhoud.

De vertrekredenen kun je onderverdelen in  
de volgende drie thema’s:
• ontwikkel- en loopbaanmogelijkheden
• interne organisatie 
• inhoud of uitdaging van het werk

Figuur 3: Werkgerelateerde aspecten; tevredenheid per thema.
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Tevredenheid over 
werkgerelateerde aspecten: 
wat valt op?

Behoefte aan ontwikkelruimte
Een meerderheid zag onvoldoende ruimte voor 
ontwikkeling. Een (ervaren) gebrek aan groei kan op 
termijn invloed hebben op de inhoud en uitdaging 
van het werk. 

Relatie met leidinggevende kan beter
Medewerkers waren minder enthousiast over de direct 
leidinggevenden: één op de vijf was ontevreden over 
de manier van samenwerking. De samenwerking met 
collega’s en interne sfeer werden over het algemeen 
positief beoordeeld. 

Meer tijd voor zorgverlening gewenst
Medewerkers haalden veel voldoening uit de inhoud 
van het werk en waardering van cliënten. Toch lijkt 
het erop dat er (te) weinig tijd was voor de sociale 
en inhoudelijke kanten van het werk. Slechts de 
helft van de medewerkers gaf aan voldoende tijd te 
hebben om goede zorg te verlenen; een kwart had 
onvoldoende tijd. Mogelijk ervaarden zij te veel extra 
(administratieve) taken naast hun kerntaken. 

Op zoek naar een gezonde werkdruk 
Binnen de zorgwereld wordt werkdruk vaak als ‘part 
of the job’ gezien. Uiteindelijk draait het om de juiste 
verdeling: te veel of te weinig werkdruk kan voor 
problemen zorgen. 

Hierover gaf een derde van de medewerkers het 
volgende aan:

• de werkdruk was niet in balans 

• er waren onvoldoende collega’s om het werk uit  
te voeren

• de werkgever had weinig aandacht voor hun 
werkomstandigheden 

• zij konden zelf geen regie pakken door cliënten,  
diensten of het rooster in te plannen

Conclusie van deze respondenten: 
betere communicatie met de leidinggevende en 
een gesprek over het verminderen van werkdruk 
hadden hun vertrek mogelijk kunnen voorkomen.



Uit het uitstroomonderzoek blijkt dat het vertrek in 
sommige situaties mogelijk was te voorkomen, als de 
werk gever zich (meer) had gericht op:

*Voor medewerkers met een tijdelijk contract: 
een vast contract of andere contracturen. 

Een verbetering in communicatie is de meest ge-
noemde manier om eerder te kunnen inspelen op 
mogelijk vertrek en wordt door een kwart van de uit-
stromers genoemd. Het terug dringen van verloop 
vraagt in aller  eerste instantie om een aan pak die ont-
staat vanuit de dialoog tussen de mede werker(s) en 
organisatie. 

Daarnaast blijkt dat de werkinhoud een sterke 
reden is om in Zorg & Welzijn te gaan werken, maar 
juist een reden wordt om te vertrekken als het te 
weinig aan bod komt. Dit speelt bijvoorbeeld als 
een medewerker te weinig inhoudelijke uitdaging 
of afwisseling ervaart en te veel extra taken naast 
de kerntaken heeft (die wél energie opleveren). 

Voor behoud loont het om het ‘leuke’ te versterken 
en belemmeringen hiervan weg te nemen. 

Vertrekredenen en invloed van werkgevers
Er zijn meerdere onderzoeken gedaan rondom het 
behoud van zorgmedewerkers (zie overzicht AZW). Uit 
al deze onderzoeken komen dezelfde vertrek redenen 
naar voren: 

• gebrekkige ondersteuning en aansturing door 
leidinggevende(n) 

• ontevredenheid over inhoud en uitdaging van  
het werk 

• beperkte ontwikkel- en loopbaanmogelijkheden
• verdeling van de werkdruk
• werksfeer en samenwerking

Deze redenen zijn beïnvloedbaar. Het zijn factoren 
waaraan werk  gevers kunnen werken om de organisatie 
te versterken en daar  mee ook ongewenste uit  stroom 
tegen te gaan. Omdat elke organisatie anders is, 
bestaat er niet één juiste oplossing. 

Door samen met mede    werkers te onder zoeken welke 
knel  punten er zijn en mede   werkers te betrekken bij de 
oplossing hier  van, zorg je voor meer draag  vlak van de 
gekozen aanpak. 

Konden werkgevers het vertrek voorkomen?

• beter communiceren / luisteren door direct 
leidinggevende 

• verminderen van de werkdruk
• bieden van meer ontwikkel / 

doorgroeimogelijkheden
• bieden van meer salaris of andere 

arbeidsvoorwaarden* 

https://www.ssfh.nl/fileadmin/user_upload/rapport-behoud-van-medewerkers-in-het-sociaal-domein.pdf


• Ga in gesprek met de medewerkers, luister 
wat voor hen belangrijk is en blijf dit doen. 
Kijk wat naar voren komt uit medewerker s-
tevredenheidsonderzoek (MTO) of ‘voortgangs-
gesprekken’ om prioriteiten te stellen. Ook 
informele gesprekken met medewerkers zijn 
interessant.

• Professionaliseer het leiderschap binnen jouw 
organisatie: stuur aan wanneer nodig, luister en 
geef ruimte waar mogelijk. Wat is een werkzame 
en acceptabele ‘span of control’ (= het aantal 
mensen dat een manager onder zich heeft) voor 
jouw organisatie?

• Verken hoe jouw organisatie haar medewerkers 
kan ondersteunen bij het verhogen van de eigen 
regie, autonomie en verantwoordelijkheid.

• Maak duidelijk wat modern en aantrekkelijk 
werkgeverschap voor jouw organisatie inhoudt.

• Zet in op loopbaanpaden: onderzoek hoe je 
ontwikkelperspectief kunt bieden aan jouw 
medewerkers. Denk aan: 

 •     Ontwikkelgesprekken. Samen kijken welke 
opties aan sluiten bij de eigen ambitie én 
passen binnen de ruimte van de werkgever. 

 •     Ontwikkelbudget met voldoende ruimte voor 
eigen invulling (ook interessant in het kader 
van ‘een leven lang leren’).

 •     Benutten van potentieel door jobrotatie, functie 
uitbreiding, verandering takenpakket of mee-
werken aan een nieuw of bestaand (intern) 
project.

• Verlaag de (ervaren) werkdruk. Denk aan: (werk)
processen efficiënter inrichten, administratieve 
lasten verminderen, effectiever roosteren of 
digivaardigheden van personeel vergroten.

• Blijf inzetten op verbetering van het (digitale) 
introductieprogramma. Het werven en inwerken 
van nieuwe medewerkers vraagt om een 
investering. Het is mede daarom in het belang van 
jouw organisatie om té snel vertrek te voorkomen. 

Tip

Benieuwd naar meer oplossingsrichtingen? 
Klik hier voor een overzicht van  

bestaande acties die bijdragen aan het 
behoud van zorgpersoneel.

Op welke thema’s kan jouw organisatie inzetten om personeel te behouden?  

Wil jouw organisatie ook deelnemen aan  
het landelijke uitstroomonderzoek? 
Neem hiervoor contact op met Linde van Balen via  
l.van.balen@zorgenwelzijnzhz.nl 

Werkgeversvereniging Zuid-Holland Zuid zet zich in voor de 

arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Behoefte aan meer informatie? Kijk op 

www.zorgenwelzijnzhz.nl of neem contact met ons op. 

Uitgave april 2021

https://www.awvn.nl/interventiekaart-eigen-regie/?utm_source=Laposta&utm_campaign=AWVN-nieuwsbrief+%23969%2C+vrijdag+9+april+2021+%28kopie%29&utm_medium=email
https://www.awvn.nl/interventiekaart-eigen-regie/?utm_source=Laposta&utm_campaign=AWVN-nieuwsbrief+%23969%2C+vrijdag+9+april+2021+%28kopie%29&utm_medium=email
https://connect2.cnvconnectief.nl/public/Zorg_en_Welzijn/Portfolio_Merkbaar_Beter.pdf
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