
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten uitstroomonderzoek 2017 
 

Veel zorgwerkgevers merkten de laatste tijd een verhoogde (ongewenste) uitstroom van 

medewerkers. In gesprek met leden van SIGRA en VBZ ontstond het idee om gezamenlijk 

onderzoek te doen naar de uitstroomredenen en bestemming van recent vertrokken 

medewerkers. Dit onderzoek is i.s.m. WGV Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid voor de zomer van 

2017 uitgevoerd. In dit document doen wij verslag van de belangrijkste resultaten van het 

onderzoek, in de bijlagen leest u meer over de statistische analyses.   

517 oud-medewerkers vulden de survey in, 26 zorgwerkgevers werkten mee 

Medewerkers die in de periode april 2016 tot april 2017 uit dienst zijn gegaan zijn door hun oud-

werkgever benaderd om mee te doen (brief met verwijzing naar digitale survey). 

 

14 Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)   4 Gehandicaptenzorg (GHZ) 

5 Ziekenhuizen (ZKH)      4 Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 

In 2009 is een vergelijkbaar onderzoek door ZorgpleinNoord. De respons nu (12%) is lager dan toen, 

maar kijken we naar ander werknemersonderzoek zoals de werknemers enquête van AZW, dan zien 

we vergelijkbare respons. Het is denkbaar dat een deel van de oud-medewerkers niet bereikt is 

omdat zij verhuisd waren of vanwege onjuiste adresgegevens.  

 

Op de volgende pagina’s volgen de belangrijkste uitkomsten. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem 

dan contact op met Lotte Speelman; l.speelman@sigra.nl of 020 512 8868  

mailto:l.speelman@sigra.nl


 

1. Wie vertrekt?  

Het zijn vooral jongeren die uitstromen. Volgens gegevens van PFZW is ruim 46% van de 

uitstromende medewerkers in dezelfde werkvelden jonger dan 36 jaar. Zie bijlage grafiek 1.  

Werknemers die weggaan doen dat vooral in de eerste dienstjaren bij de werkgever. Hoe 

langer men blijft werken, hoe kleiner de kans wordt dat men ontslag neemt. Gemiddeld stroomt men 

uit na 8 jaar gewerkt te hebben bij de werkgever, wel stroomt al 11% uit binnen 1 jaar en maar liefst 

37% van de uitstromende medewerkers is niet langer dan 2 jaar in dienst geweest.  

73% van de oud-medewerkers vertrok op eigen initiatief.   

2. Om welke redenen zijn oud-medewerkers vertrokken? 
 

Top 5 van 14 vertrekredenen (meerkeuze van max.3) 

1. De organisatie beviel niet (25%)  4. Wilde baan waarin ik beter kan doorgroeien(15%) 

2. Te hoge werkdruk (19%)   5. De inhoud van het werk beviel niet (11%)  

3. Geen prettige werksfeer (17%)  Zie verder bijlage 1 (grafieken en tabellen) 

Van de medewerkers die korter dan 3 jaar in dienst zijn geweest wijken de vertrekredenen af. Bij hen 

staat op nummer 1: ‘de inhoud van het werk beviel niet’, 2: ‘ik wilde een baan waarin ik beter kon 

doorgroeien’ en 3: ‘de organisatie beviel niet’. 

In vergelijking met eerder onderzoek in 2009 zijn er meer medewerkers vertrokken 

vanwege ontevredenheid over de organisatie (significant verschil, zie bijlage 2: 2.1). In het in 

2009 uitgevoerd onderzoek bleken de meest genoemde vertrekredenen te gaan over wat men wilde 

bereiken bij een nieuwe baan (pushfactoren). Uit de huidige resultaten werden juist meer 

pullfactoren gemeld (zie paragraaf ‘Overig uitstroomonderzoek’). Ook een somscore op de schaal 

voor pullfactoren bleek significant hoger in 2017 dan het eerdere onderzoek. Vertrekreden op 

nummer 1 was in 2009 ‘Ik wilde een baan waarin ik beter kon doorgroeien’, gevolgd ‘De organisatie 

beviel me niet’ op nummer 2, en ‘Ik wilde wel eens iets anders’ op nummer 3. Bij ordening zijn de 

niet-beïnvloedbare vertrekredenen zoals (vervroegd) pensioen, weggelaten.  

 

Een verschil tussen werkvelden in vertrekredenen bleek niet significant p <.05. Vergelijken we 

functies, dan zijn er de volgende significante verschillen:  

Verzorgenden vertrokken vaker ‘vanwege werkdruk’ dan begeleiders, artsen (in opleiding) 

en overig (para)medisch personeel (zie bijlage 2, 2.6).  

Verzorgenden vertrokken vaker dan verpleegkundigen en overig (para) medisch personeel 

vanwege de werksfeer (zie bijlage 2, 2.6).  

 

51% van op eigen initiatief vertrokken medewerkers vindt dat de werkgever iets had 

kunnen doen om het vertrek te voorkomen. De toelichtingen die gegeven werden zijn op 



kwalitatieve manier geclusterd. De vaakst genoemde onderwerpen:   

- beter luisteren naar personeel of betere communicatie vanuit management 

- betere zorg voor personeel / individuele aandacht voor persoonlijke omstandigheden 

- bieden van perspectief (contract of doorgroeimogelijkheden) 

- verbetering van de zorg of het zorgbeleid 

3. Waar zijn medewerkers naartoe gegaan?  

66% bleef werken in Zorg en Welzijn 

14% ging werken in een andere sector. 25% 

van hen koos daar bewust voor. Toelichtingen 

die daarbij werden gegeven gingen met name 

over de onderwerpen werkdruk, bezuinigingen 

en financiën en ruimte voor initiatief / gehoord 

worden door managers of anderen in de 

organisatie. 11% had op het moment van 

ondervragen (nog) geen betaalde baan. 

Een deel daarvan is arbeidsongeschikt. 

9% van de respondenten ging met pensioen of vervroegd pensioen.  

Regio  

Een bekend kenmerk van de zorgarbeidsmarkt in de SIGRA en VBZ regio is de hoge mate van pendel / 

woon-werkverkeer van personeel. We vroegen oud-medewerkers in welke subregio ze een nieuwe 

baan vonden en dat leverde de volgende inzichten op.  

53% bleef in dezelfde subregio werkzaam   

7,3% is inmiddels buiten het werkgebied van SIGRA / VBZ werkzaam. De meesten van hen 

werken in Zuid-Holland (27%) en Utrecht (24%), gevolgd door medewerkers die ver buiten de regio 

werken, in Gooi- en Vechtstreek en Flevoland.  

De regio waar de meeste medewerkers ‘bleven’ is West-Friesland (80% bleef), terwijl in 

Amstelland-Meerlanden 24% in dezelfde regio werkzaam bleef.  

Wat opvalt is dat er relatief veel oud-medewerkers in de subregio Amsterdam ging 

werken. Zie verder tabel 2 in bijlage 1.  

4. Hoe tevreden waren oud-medewerkers over hun werk?  

De grootste groep oud-medewerkers was ‘tevreden’ over de vorige baan (34%) 

Meest tevreden over:     Minst tevreden over: 

- Inhoudelijk leuk werk  (82%)    - Werkdruk (55%: te hoog) 

- Uren (82% tevreden)     - Betrokken bij beslissingen (54% ontevreden) 

- Waardering collega’s (73% eens)   - Tijd voor cliënten (43% ontevreden) 

- Werktijden op thuissituatie afstemmen (65%)  - Zorg die cliënten kregen (37% ontevreden) 

Zie verder bijlage 1 (grafieken en tabellen).  



We vergelijken resultaten met die van 2009 en daarnaast kijken we naar verschillen tussen functies 

(o.b.v. data 2017).  

Over veel onderwerpen zijn verzorgenden het minst tevreden.  

Werkdruk 

De werkdruk is volgens medewerkers in de sector de 

afgelopen jaren gestegen (bron: AZW werknemersenquête 

2017). In de V&V is ook in dit onderzoek de meeste 

ontevredenheid over werkdruk (3,8 op 5-puntsschaal) en van 

de werkvelden in dit onderzoek kwam de ziekenhuiszorg het 

beste uit de bus (3,5 op 5-puntsschaal). GGZ: 3,6 ; 

Gehandicaptenzorg: 3,6. 

Oud-medewerkers uit de VVT zijn significant minder 

tevreden over werkdruk dan medewerkers in de 

ziekenhuizen (zie bijlage 2,2.4) 

Verzorgenden en verpleegkundigen significant minder tevreden over werkdruk dan artsen 

(in opleiding), en overig (para) medisch personeel (zie bijlage 2,2.5).  

Op een aantal onderwerpen zijn zorgmedewerkers meer ontevreden dan in 2009. 

Significant verschil was er omtrent: 

 De ervaren administratieve belasting  

Verzorgenden, verpleegkundigen en artsen (in opleiding) significant minder tevreden dan overig 

(para)medisch personeel  

 Voldoende collega’s beschikbaar  

Verzorgenden meest ontevreden, significant minder dan alle andere cliëntgebonden functies.  

 Tijd voor de cliënt  

Verzorgenden meest ontevreden, significant minder dan alle andere cliëntgebonden functies.  

 Beslissingen  

Verzorgenden wederom het minst tevreden, maar verschillen niet-significant (p>.05). 

 Tevredenheid over zorg voor cliënten  

Verzorgenden en sociaal-agogisch medewerkers zijn minder tevreden dan artsen (in opleiding) 

en overig zorg (para)medisch.  

 Waardering leidinggevenden  

Verzorgenden en sociaal-agogisch medewerkers (niveau 3/4) zijn significant minder tevreden 

over waardering van hun leidinggevende dan artsen (in opleiding).   

Op de andere onderwerpen (tevredenheid over loon, inhoud van het werk, doorgroeimogelijkheden, 

waardering collega’s, sfeer organisatie en sfeer afdeling)  werden verschillen niet-significant 

bevonden.  

80% zou in een toekomstige baan weer in de sector willen werken, 20% niet.  

Van de personen die in de toekomst weer in de zorg willen werken geeft 34% aan alleen voor een 

andere dan de vorige werkgever te willen werken, terwijl 46% ook bereid is terug te keren naar de 



oud-werkgever. Personen die positief t.o.v. een terugkeer bij de ex-werkgever staan, zijn significant 

meer tevreden over organisatiefactoren dan personen die dat niet willen (zie bijlage 2, 2.7). 

Medewerkers die niet bij de ex-werkgever willen terugkeren zijn significant minder tevreden over de 

vorige baan dan medewerkers die wel willen terugkeren naar de oude baas. Een wat minder voor de 

hand liggende uitkomst is dat medewerkers die niet terug willen naar de ex-werkgever tevens minder 

tevreden zijn dan medewerkers die aangeven niet meer voor zorg en welzijn willen te werken.  

Het lijkt er dus op dat medewerkers die ontevreden zijn maar nog wel in de sector willen blijven 

werken, verwachten dat zij bij een andere zorgwerkgever meer tevreden over het werk zullen zijn.  

Ongeveer de helft van de oud-medewerkers die naar een andere sector vertrokken, zou 

weer in een toekomstige baan in de zorgsector willen werken. 



Onderzoeken naar uitstroom  
Medewerkers maken constant kosten/batenafwegingen, financiële en psychische ‘trade offs’, rond 

het blijven of verlaten van een organisatie. Een combinatie van individuele, organisatie- en 

omgevingsfactoren spelen daarbij een rol. Er zijn veel processen mogelijk die een tevreden 

medewerker toch doen besluiten de organisatie te verlaten (‘shocks’), of andersom: processen die 

zorgen dat een ontevreden medewerker toch blijft.  

De vertrekredenen in dit onderzoek zijn ingedeeld naar de factoren uit het model van Abelson & 

Baysinger (1984). Zij zien ontslag als het effect van een afweging tussen ‘pull factors’ (factoren die 

het blijven werken bij de organisatie aantrekkelijk maakt) en ‘push factors’ (factoren die het werken 

bij andere organisaties aantrekkelijker maakt). Werknemers kiezen voor de situatie die het meeste 

voor hen oplevert. Daarbij worden ook de kosten van het tijdelijk geen baan hebben meegewogen.  

 Pull factoren. Deze hebben betrekking tot de organisatie waar men werkte, zoals: ‘de organisatie 

beviel niet’, ‘er was geen prettige werksfeer’, te hoge werkdruk en ‘de inhoud van het werk 

beviel me niet’. 

 Push factoren. Deze hebben betrekking tot wat men wil bereiken in een nieuwe baan, zoals: ‘ik 

wilde werk dat beter betaalt’, ‘ik wilde een baan waarin ik beter kan doorgroeien’ en ‘wil wilde 

wel weer eens iets anders’.  

 Vertrekredenen m.b.t. omgeving. Zaken als reistijd en (vervroegd) pensioen. 

 Individuele vertrekredenen. Zorg voor kinderen thuis, gezondheidsredenen, verhuizing en 

opleiding.  

Onderzoeken naar behoud van zorgpersoneel 

in 2013 is een kwalitatatief onderzoek door SIGRA uitgevoerd naar behoud van medewerkers in de 

‘Care’. Een belangrijk aspect om te blijven werken bleek de inhoud van het werk (voldoening en 

uitdagend werk). Opvallend was dat deelnemers aan het onderzoek de zorg ‘als een ‘veilige en 

warme’ sector’ zagen ‘waar de baanzekerheid de komende jaren geborgd is, omdat er (nagenoeg) 

geen sprake is van commerciële belangen.’ 

Onderzoek uit 2015 onder 262 verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg in Nederland 

wees uit dat ervaren autonomie een rol speelt in het behoud van deze medewerkers. Ook draagt het 

bij aan betrokkenheid bij het werk. Link naar het onderzoek (NIVEL).  

Cijfers over uitstroom  

Gegevens pensioenfonds over medewerkers in dezelfde 4 branches in de SIGRA en VBZ regio: 

 Van alle medewerkers werkzaam in 2016 vertrok 6,3% uit de sector Zorg en Welzijn.  

 Van alle medewerkers die uit dienst gingen bij een werkgever in de sector, blijft 61% werken 

in de sector, en gaat 33% naar een andere sector.  6% gaat met pensioen.  

De resultaten uit het Uitstroomonderzoek 2017 zijn minder drastisch m.b.t. de uitstroom naar een 

andere sector dan de gegevens van PFZW. Een vergelijkbaar aandeel blijft werken in de sector, maar 

van de mensen die dat niet doen, gaat een veel kleiner deel in het huidige onderzoek naar een 

andere sector (14%). Er is ook een groep mensen niet werkzaam (bijvoorbeeld doordat zij nog geen 

andere geschikte baan hebben gevonden), dit zijn mensen die in de PFZW cijfers in de groep ‘naar 

andere sector’ vallen. Ook lijken er meer mensen met (vroeg)pensioen te gaan dan uit de cijfers van 

https://www.nivel.nl/sites/all/modules/custom/wwwopac/adlib/publicationDetails.php?database=ChoicePublicat&priref=5623&width=650&height=500&iframe=true


PFZW. Mogelijk komt dit doordat zij (nog) geen aanspraak op een regeling kunnen doen, dat zij niet 

als zodoende geregistreerd worden.  

Cijfers PFZW werkvelden VVT, gehandicaptenzorg, ziekenhuizen en GGZ versus 
Uitstroomonderzoek 2017 
 

PFZW: 2016    
 Uitstroomonderzoek (april 2016 t/m april 2017) 

 
Bruto en nettoverloop  
Nettoverloop: het aandeel mensen dat jaarlijks uit de sector Zorg en Welzijn vertrekt 
Brutoverloop: het aandeel mensen dat jaarlijks een werkgever ‘verlaat’ in Zorg en Welzijn  
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Quotes oud-werknemers 

 “Ik ben erg blij dat ik deze vragenlijst heb mogen invullen. Ik ben door mijn vorige werkgever niet 

meer benaderd. Inmiddels worden er nieuwe mensen aangenomen. Ik vind het jammer hoe het 

gegaan is.” 

 “Ik ben erg blij met deze mogelijkheid om mijn zorg te uiten over hoe het nu gaat in de zorg. ik zie 

door alle regelingen  dat het voor de mensen die zorg nodig hebben niet makkelijker word. Zonde van 

ons zorgstelsel.” 

“Goed dat dit onderzoek plaatsvindt, jammer dat er binnen de organisatie niet middels een exit 

gesprek geïnventariseerd wordt wat de reden is van vertrek. Zeker omdat er velen met mij zijn weg 

gegaan.” 

 

“Goed dat jullie dit doen. Ik merk dat artsen in ziekenhuizen onder zulke hoge druk staan.  Alles moet 

maar kunnen.”  

 

Medewerkers gaven opmerkingen over hun frustratie over de huidige zorg / het zorgstelsel 

 “Ik juich het initiatief toe, maar gezien de financiële situatie van veel organisaties is het niet een heel 

realistische insteek. De achtergrond is de manier van bekostiging, de rol van zorgkantoren, en 

zogenaamde marktwerking.” 

“Ik werk nu 40 jaar in de gezondheidssector, maar volgens mij is het nog nooit zo slecht geweest voor 

personeel en de bewoners, die ook de zorg niet krijgen waar ze recht op hebben.” 

 

Verder werden er opmerkingen gegeven over het onderwerp ‘ouderenbeleid / langer 

doorwerken’:  

“Er zijn voor oudere werknemers in de zorg geen mogelijkheden om aangepaste functie te krijgen om 

zodoende af te kunnen bouwen.” 

 

“Ik hoop dat jullie willen kijken naar ouderenbeleid. tot je 67ste werken op verloskunde gaat niet.” 

 

“Het werk aan bed in de gezondheidszorg kun je niet volhouden tot pensioenleeftijd. Daarom ook de 

wissel naar minder zwaar lichamelijk werk.” 

 

 


