
Uitstroomonderzoek Transvorm 2021 
 
Behoud van zorgmedewerkers is een onderwerp dat volop de aandacht heeft van zowel werkgevers 
in zorg en welzijn, als Transvorm. Om werkgevers meer verdiepend inzicht over personeelsverloop te 
geven, is Transvorm in 2019 gestart met het doorlopende uitstroomonderzoek.  
 
Dit onderzoek geeft inzicht in de motivatie van vertrek, verbetermogelijkheden voor organisaties en 
onderscheidt het vertrek van cliëntgebonden medewerkers en medewerkers van staf- en 
ondersteunende afdelingen. Zo kunnen organisaties doelgericht aan de slag met behoud binnen hun 
eigen organisatie.  
 
De informatie in deze publicatie gaat, tenzij anders vermeld, over medewerkers met een 
cliëntgebonden functie in de provincie Noord-Brabant die op eigen initiatief zijn vertrokken bij hun 
werkgever. De data zijn verzameld tussen juli 2020 en juni 2021.  
 
Meer informatie? 
Naast deze publicatie verschijnen er ook vijf verdiepende themapublicaties die uitstroom vanuit een 
andere invalshoek benaderen. Het gaat dan om: 

 leeftijd; 

 lengte dienstverband voor vertrek; 

 branche; 

 vertrekbestemming (binnen of buiten de zorgsector) en  

 functies  
 
Resultaten algemeen 
Tijdens de onderzoeksperiode hebben in totaal 1.605 vertrokken medewerkers van Brabantse zorg- 
en welzijnsorganisaties de vragenlijst ingevuld.  
Aan respondenten is gevraagd naar het initiatief voor hun vertrek (vrijwillig, pensioen, gedwongen) 
en welke functie ze uitoefenden.  
Daar waar we voldoende (+200) respondenten hebben, maken we een uitsplitsing naar 
verschillenden functie(s)(groepen). Deze resultaten zijn opgenomen in de verdiepende 
themapublicatie ‘Uitstroom naar functie 2021’.  
 

 Totaal  Cliëntgebonden Verpleegkundige 
beroepen 

Verzorgenden Begeleiders 

Totaal 1605 1280  208 238 349 

Eigen 
initiatief 

1186  
(73,9%) 

972 (75,4%) 178 (85,6%) 176 (73,9%) 268 
(76,8%) 

Pensioen 242 
(15,1%) 

174 (13,6%) 19 (9,1%) 42 (17,6%) 49 (14,0%) 

Gedwongen 155 (9,7%) 114 (8,9%) 10 (4,8%) 17 (7,1%) 26 (7,4%) 

Onbekend 22 (1,3%) 20 (1,6%) 1 (0,4%) 3 (1,3%) 6 (1,7%) 

 
Zoals eerder vermeld gaan de resultaten in dit onderzoek over de vrijwillig vertrokken, 
cliëntgebonden medewerkers. Dit zijn dus 972 respondenten.  
 
De impact van de vergrijzing is te zien in het oplopende aandeel medewerkers dat aangeeft te 
stoppen vanwege pensioen. Vorig jaar was dit nog 8%, dit jaar gaat zo’n 14% van de respondenten 
met pensioen.  
 



Zoals verwacht is het aandeel medewerkers dat op eigen initiatief vertrekt lager in de groep met 
cliëntgebonden medewerkers dan in de totale groep respondenten. De krappe arbeidsmarkt voor 
zorgpersoneel maakt dat maar weinig zorgmedewerkers gedwongen ontslagen worden. Daarnaast 
zijn er nu volop kansen voor zorgmedewerkers en is het minder risicovol voor zorgmedewerkers om 
van baan te wisselen. Dat kan er voor zorgen dat meer mensen zelf initiatief nemen om een nieuwe 
baan te gaan zoeken.  
 
Contractvormen 
Bijna driekwart van de vrijwillig vertrokken medewerkers (71%) had een vast contract. 21% van de 
medewerkers had een tijdelijk contract. De overige 8% bestaat uit medewerkers die ofwel in het 
kader van hun opleiding (bbl/stage) of naast hun opleiding (vakantie/bijbaan) werkzaam waren voor 
een organisatie.  
 

 
 
 
Leeftijd bij vertrek 
 

 
 
Onder de vertrokken medewerkers zijn de jongste leeftijdsgroepen (tot 30 jaar) sterk 
vertegenwoordigd: 1 op de 3 is jonger dan 30 jaar. Vijftigplussers zijn goed voor ongeveer een kwart 
van de vertrokken medewerkers. Toch is het hogere aandeel in het verloop onder jongere 
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zorgmedewerkers niet per se een probleem. Het percentage medewerkers dat in de zorg blijft 
werken, is onder jongeren een stuk hoger dan onder 50-plussers (76% vs. 60%). De mobiliteit onder 
jongeren betreft dus voornamelijk intersectorale mobiliteit. Uiteraard komt het lagere percentage 
onder 50-plussers voor een belangrijk deel door de uitstroom naar (vroeg)pensioen.  
 
Meer weten over de verschillen in vertrekredenen tussen leeftijdsgroepen? Lees dan ook de 
verdiepende themapublicatie ‘Uitstroom naar leeftijd’.  
 
Lengte dienstverband 
Verloop van personeel is een kostbare aangelegenheid. Het werven van een nieuwe medewerker, de 
kosten van een tijdelijke vervanger of uitzendkracht, het inwerken en eventuele trainingen zijn 
allemaal flinke kostenposten. Het is daarom belangrijk voor organisaties om goede medewerkers niet 
te snel te laten vertrekken. 
Een kwart van de vertrokken medewerkers was korter dan een jaar in dienst bij hun werkgever. Veel 
organisaties verbeteren hun onboardingsproces. Maar bij een hoog verloop in het eerste jaar kan het 
zijn dat er tijdens het selectieproces geen goede match gemaakt wordt.  
Niet alle medewerkers vertrekken snel: bijna een kwart van de vertrokken medewerkers was juist 
langer dan 10 jaar bij de voormalige werkgever in dienst.  
  

 
 
 
Vertrekredenen en vertrek voorkomen 
Vertrekkende medewerkers konden uit een lijst van 22 mogelijke vertrekredenen aangeven welke 
twee redenen voor hen het belangrijkste waren bij hun besluit om te vertrekken. Medewerkers is 
ook gevraagd wat de werkgever anders had kunnen doen om hen toch te kunnen behouden voor de 
organisatie.  
 
Vertrekredenen  

Loopbaanmogelijkheden 17% 

Werksfeer en samenwerking binnen de afdeling/het team/ de organisatie 16% 

Uitdaging in werkzaamheden 16% 

Manier van werken in de organisatie en aansturing door mijn leidinggevende 15% 

Inhoud van mijn werk en/ of de cliënten/ patiënten 12% 
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Vertrek voorkomen 

Niets, het werd tijd voor iets anders 30% 

Geen, mijn vertrekreden lag in de privésfeer 20% 

Beter communiceren / luisteren door direct leidinggevende 20% 

Meer ontwikkel- / doorgroeimogelijkheden bieden 15% 

Verminderen van de werkdruk 11% 

  
Voor beide vragen geldt dat medewerkers er de afgelopen periode niet anders over zijn gaan denken 
dan het jaar daarvoor.  
De top 5 van vertrekredenen laat twee richtingen zien. Enerzijds vertrekken mensen vanwege een 
mismatch met de organisatie (werksfeer en samenwerking en de manier van werken binnen de 
organisatie). Anderzijds vertrekken medewerkers om redenen die samenhangen met hun 
professionele ontwikkeling (loopbaanmogelijkheden, uitdaging in werkzaamheden en inhoud van het 
werk). Vertrekredenen die samenhangen met de persoonlijke omstandigheden van medewerkers 
(zoals werk-privébalans, reistijd, gezondheidsheden of een verhuizing) komen niet voor in de top 5. 
Ook werkdruk en salaris & arbeidsvoorwaarden worden minder vaak genoemd.  
 
Een mismatch   
Het landelijk onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn doet jaarlijks onderzoek onder 
werkgevers in zorg en welzijn1. In dit onderzoek wordt ook gevraagd waarom hun medewerkers het 
afgelopen jaar zijn vertrokken. Werkgevers kunnen hierbij kiezen uit 15 verschillende mogelijkheden. 
Slechts 3,8% van de werkgevers geeft aan dat zij het afgelopen jaar medewerkers hebben zien 
vertrekken vanwege de werksfeer binnen de organisatie. In het uitstroomonderzoek van Transvorm 
geeft 16% van de medewerkers dit als reden. Er is dus een mismatch tussen de vertrekredenen die 
medewerkers zelf opgeven en de redenen die werkgevers opgeven.  
 
Medewerkers in het uitstroomonderzoek geven in ongeveer de helft van de gevallen aan dat de 
werkgever niets had kunnen doen om het vertrek te voorkomen. Ofwel omdat het tijd was voor iets 
anders, ofwel omdat het vertrek te maken had met de privésfeer van de medewerker. Aansluitend 
op de belangrijkste redenen voor vertrek zijn de meest genoemde verbeterpunten voor werkgevers, 
zoals: de communicatie door leidinggevenden en het bieden van betere loopbaanmogelijkheden. 
Hoewel de werkdruk/werkstress door maar 7% van de respondenten als belangrijkste redenen voor 
vertrek werden genoemd, werd het wel vaker genoemd als verbeterpunt om vertrek te voorkomen: 
11% van de respondenten gaf dit als verbeterpunt. 
 
Verloop voorkomen 
Het landelijke werkgeversonderzoek van AZW vraagt werkgevers ook wat zij al doen om vertrek uit 
hun organisatie te voorkomen. In de helft van de gevallen geven werkgevers aan dat ze nog geen 
maatregelen hebben genomen om verloop te voorkomen. Dat werksfeer een belangrijke factor is 
rondom verloop, is bij een deel van de werkgevers al bekend: ruim  
een kwart van de werkgevers geeft aan dat ze maatregelen neemt om de werksfeer te verbeteren. 
Hoewel de arbeidsvoorwaarden geen grote rol spelen bij de vertrekredenen van medewerkers (6% 
van de respondenten), geeft bijna een kwart van de werkgevers aan dat ze het verloop beperkt door 
het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden.  
 
Het vinden van een nieuwe baan 
Drie kwart van de vertrokken medewerkers is zelf op zoek gegaan naar een nieuwe baan. Bijna een 
kwart (23%) is door de nieuwe werkgever benaderd voor een baan. De overige 2% werkt momenteel 
via een uitzendbureau. Deze cijfers zijn hetzelfde als vorig jaar. Ondanks de steeds krappere 

                                                           
1 https://www.azwinfo.nl/publicaties/azw-werkgeversenquete-zorg-en-welzijn-uitkomsten-meting-2020/  

https://www.azwinfo.nl/publicaties/azw-werkgeversenquete-zorg-en-welzijn-uitkomsten-meting-2020/


arbeidsmarkt vertrekken medewerkers dus verhoudingsgewijs niet vaker doordat ze benaderd 
worden door een andere werkgever.  
 
Vertrokken medewerkers die zelf op zoek gingen naar een baan vonden deze het vaakst via: 

1. een vacaturesite (32%) 
2. kennissen (24%) 
3. de website van de organisatie (19%) 

 
De minst gebruikte methoden om een nieuwe baan te vinden zijn offline advertenties, 
televisiepromotie en evenementen. In het geval van evenementen zijn deze er het afgelopen jaar 
natuurlijk ook niet of nauwelijks geweest in verband met coronamaatregelen.  
 
De respondenten die zelf zijn benaderd door hun nieuwe werkgever, werden door hun werkgever 
voornamelijk benaderd via: 

1. kennissen (29%) 
2. persoonlijke weg (14%) 
3. een opleiding (12%) 
 

Als medewerkers op zoek gaan naar een nieuwe baan gebruiken ze dus voornamelijk online 
methoden (vacaturesites en websites van organisaties). Organisaties die zelf actief medewerkers 
benaderen, hebben vooral succes via offline kanalen. Organisaties maakten wel gebruik van 
vacaturesites, LinkedIn, Facebook of andere sociale mediakanalen, maar slechts een klein percentage 
medewerkers werd succesvol benaderd via deze weg.  
 
De nieuwe werksituatie 
Net als vorig jaar blijft bijna drie kwart van de van de vertrokken medewerkers in de zorgsector 
werkzaam (73%, waarvan 4% op zzp-basis).  
Twaalf procent van de vertrokken medewerkers is overgestapt naar een andere sector. Het overige 
deel is nog werkzoekend, met (vroeg)pensioen en een deel is anderszins niet meer beschikbaar voor 
werk.  
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Impact van vertrek uit de sector 
Van de bijna 195.000 medewerkers in de Brabantse zorg- en welzijnssector vertrekken er jaarlijks 
zo’n 6.0002 naar een baan buiten de sector. Dit is inclusief niet-cliëntgebonden medewerkers, maar 
exclusief zorgmedewerkers die de sector verlaten door pensionering of arbeidsongeschiktheid. Naar 
schatting gaat het om tussen 3.000 en 4.000 cliëntgebonden medewerkers die de sector verlaten 
voor een baan in een andere sector. Hoewel er tegenover de uitstroom ook een hoge, oplopende 
instroom staat, is het toch belangrijk om de uitstroom zoveel als mogelijk te beperken. De sector 
ervaart nu al grote tekorten en die zullen de komende jaren alleen nog maar oplopen. Het behouden 
van zorgpersoneel is een van de manieren om het personeelstekort terug te dringen.  
 
In het aanvullende artikel ‘Uitstroom naar vertrekbestemming’ vindt u meer informatie de 
verschillen tussen medewerkers die in de sector blijven werken en de medewerkers die de sector 
hebben verlaten.  
 

Belangrijkste conclusies 

 Drie kwart van de cliëntgebonden medewerkers vertrekt op eigen initiatief. 

 Het aandeel medewerkers dat vertrekt vanwege pensionering loopt op t.o.v. vorig jaar. 

 Ruim 70% van de cliëntgebonden medewerkers had een vast contract. 

 De belangrijkste redenen voor vertrek zijn:  
o Loopbaanmogelijkheden 
o Werksfeer en samenwerking binnen de afdeling/het team/ de organisatie 
o Uitdaging in werkzaamheden 
o Manier van werken in de organisatie en aansturing door mijn leidinggevende 
o Inhoud van mijn werk en/ of de cliënten/ patiënten 

 De helft van de vertrokken medewerkers geeft aan dat hun werkgever het vertrek niet had 
kunnen voorkomen. 

 Bij de medewerkers die aangeven dat het vertrek voorkomen had kunnen worden, geven dit 
als belangrijkste verbeterpunten:  

o Beter communiceren / luisteren door direct leidinggevende,  
o Meer ontwikkel- / doorgroeimogelijkheden bieden en  
o Het verminderen van de werkdruk  

 Drie kwart van de medewerkers blijft in de sector, 12% heeft een baan buiten de sector 
gevonden.  

 
Aanbevelingen bij het terugdringen van verloop 
Voordat organisaties actie ondernemen om verloop uit de organisatie terug te dringen, is het 
belangrijk om twee voorbereidende stappen te nemen.  
 
Stap 1: cijfermatig inzicht in de eigen cijfers 
In de eerste plaats is het belangrijk om met behulp van het eigen personeelssysteem in kaart te 
brengen hoe groot het verloop op dit moment is. Daarbij is het ook belangrijk om verdieping te 
krijgen in dit algemene cijfer. Wat is bijvoorbeeld het verlooppercentage per afdeling/locatie of per 
functiegroep? Daarnaast geeft het veel inzicht om ook te kijken naar de leeftijdsverdeling van de 
vertrekkende medewerkers en de leeftijdsverdeling van de totale organisatie. Zo wordt duidelijk of 
het met name medewerkers uit een bepaalde leeftijdsgroep zijn die vertrekken. Ook een verdieping 

                                                           
2 https://transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/transvorm-dashboard/?sectionId=349 - Bestemming totale 
uitstroom, aantallen per categorie 

https://transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/transvorm-dashboard/?sectionId=349


op de lengte van het dienstverband geeft veel inzicht voor oplossingsrichtingen. Wanneer relatief 
veel vertrekkende medewerkers binnen een jaar vertrekken, dan kan dit iets zeggen over het 
onboardingsproces, maar het kan ook een teken zijn dat er bij de werving- en selectieproces 
verbetermogelijkheid liggen.  
 
Stap 2: verdieping op de data 
Naast cijfers is het ook belangrijk om meer verdiepende en verklarende informatie te gebruiken. Het 
uitstroomonderzoek geeft meer inzicht in de motivatie van medewerkers om te vertrekken. 
Organisaties die (nog) geen gebruik maken van het uitstroomonderzoek van Transvorm kunnen ook 
gebruik maken van een eigen vragenlijst of exitgesprekken met vertrekkende medewerkers.  
Ook medewerkertevredenheidsonderzoeken kunnen een belangrijke bron van informatie zijn om 
verbeterrichtingen te filteren. Uiteraard is het ook belangrijk om met medewerkers in gesprek te 
gaan over zaken waar zij tegenaan lopen en waar zij graag veranderingen zouden zien.  
 
Pas als duidelijk is waar in de organisatie het verloop het eerst aangepakt moet worden en wat de 
oorzaak is van het verloop, kan de organisatie doelgericht aan de slag met het terugdringen van 
verloop.  
 
Deelnemen aan het onderzoek of meer informatie? 
Transvorm en de deelnemende organisaties blijven data verzamelen onder vertrekkende 
medewerkers. Hebt u door het lezen van dit artikel interesse gekregen in deelname aan het 
uitstroomonderzoek? Neem voor meer informatie over deelname of de resultaten van het 
uitstroomonderzoek contact op met Aniek van der Meulen Bosma (beleidsadviseur/onderzoeker) via 
a.vdmeulenbosma@transvorm.org.  


