
Uitstroomonderzoek: vertrek naar bestemming 
 
Deze publicatie behoort tot de serie verdiepende thema-artikelen bij het uitstroomonderzoek 2021 
van Transvorm. In deze publicatie specificeren we de gegevens uit het uitstroomonderzoek naar de 
bestemming na vertrek: zijn er verschillen tussen mensen die in de sector blijven en zij die de sector 
verlaten? 
Naast het thema bestemming na vertrek zijn er ook verdiepende thema-artikelen over: leeftijd, 
branches, lengte dienstverband en functiegroepen.  
 
In deze publicatie maken we de vergelijking tussen vertrokken zorgmedewerkers die nu nog 
werkzaam zijn in de zorgsector (in dezelfde of een andere branche, in loondienst of als zzp’er) en de 
vertrokken zorgmedewerkers die buiten de sector werkzaam zijn. Zorgmedewerkers die aangegeven 
hebben werkzoekend, niet-werkzoekend of met (vroeg)pensioen te zijn, worden in deze publicatie 
dus niet meegenomen.  
 
Zoals bij alle themapublicaties over het uitstroomonderzoek zijn hebben alle respondenten 
aangegeven vrijwillig te zijn vertrokken en hadden zij een cliëntgebonden functie. De data is 
verzameld vanaf juli 2020 tot en met juni 2021.  
 
Resultaten naar vertrekbestemming 
Zoals vermeld in de algemene publicatie blijft ongeveer drie kwart van de zorgmedewerkers die 
vertrekt binnen de sector zorg en welzijn werken. Twaalf procent van de medewerkers verlaat de 
sector echter voor een andere sector. In dit artikel kijken we naar de verschillen tussen medewerkers 
die blijven en medewerkers die zijn vertrokken uit de sector.  
 
Leeftijdsopbouw 
In onderstaande figuur is voor beide groepen aangegeven hoe de leeftijdsopbouw van de 
respondenten was: 

 
 
 
 
Er zijn weinig verschillen tussen de twee groepen. De leeftijd van de vertrokken medewerkers lijkt 
dus niet van invloed op behoud voor de sector.  
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Lengte dienstverband 

 
 
Bijna een derde van de medewerkers die buiten de zorg zijn gaan werken, waren korter dan een jaar 
in dienst bij hun vorige werkgever. Snelle vertrekkers lijken dus ook meer af te knappen op de gehele 
zorgsector dan medewerkers die langer in dienst waren. Een verklaring voor dit verschil is niet 
eenduidig uit de data te halen.  
 
Vertrekredenen 
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.  
 
Dit zijn per groep de vijf belangrijkste redenen om te vertrekken: 
 
Blijvers: 

Loopbaanmogelijkheden 19% 

Uitdaging in werkzaamheden 18% 

Werksfeer en samenwerking binnen de afdeling/het team/ de organisatie 17% 

Manier van werken in de organisatie en aansturing door mijn 
leidinggevende 

16% 

Inhoud van mijn werk en/ of de cliënten/ patiënten 13% 

 
Vertrekkers: 

Loopbaanmogelijkheden 21% 

Uitdaging in werkzaamheden 17% 

Werk-privé balans 13% 

Privéomstandigheden (reis- of studieplannen, mantelzorg etc.) 13% 

Werktijden binnen mijn functie 12% 

 
Medewerkers die nu buiten de sector te werken, geven vaker aan dat factoren die met hun 
privésituatie te maken hebben reden zijn voor hun vertrek bij de werkgever. Vertrekredenen die te 
maken hebben met de organisatiecultuur (zoals werksfeer en manier van werken binnen een 
organisatie) spelen minder vaak een rol in het vertrek van medewerkers die de sector verlaten.  
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Medewerkers is ook gevraagd wat de werkgever anders had kunnen doen om hen toch te kunnen 
behouden voor de organisatie.  
 
Dit is per groep de top 5 van meest gegeven antwoorden: 
 
Blijvers: 

Niets, het werd tijd voor iets anders 30% 

Beter communiceren / luisteren door direct 
leidinggevende 

21% 

Meer ontwikkel- / doorgroeimogelijkheden bieden 17% 

Geen, mijn vertrekreden lag in de privésfeer 15% 

Verminderen van de werkdruk 12% 

 
Vertrekkers 

Niets, het werd tijd voor iets anders 42% 

Beter communiceren / luisteren door direct 
leidinggevende 

18% 

Geen, mijn vertrekreden lag in de privésfeer 17% 

Meer ontwikkel- / doorgroeimogelijkheden bieden 17% 

Aanpassing van de werktijden 9% 

 
Medewerkers die de sector verlaten geven met 59% vaker aan dat de werkgever niets had kunnen 
doen om hun vertrek te voorkomen. Van de blijvers geeft 51% aan dat de werkgever het vertrek niet 
had kunnen voorkomen.  
Wat opvalt, is dat medewerkers die in de sector blijven werken het verminderen van de werkdruk 
(met 12%) als belangrijke verbetermogelijkheden benoemen. Bij medewerkers die de sector verlaten, 
benoemt slechts 5% van de medewerkers dit als belangrijk.  
 
Conclusie 
Van alle medewerkers die aangeven nu buiten de sector te werken, was maar liefst 31% korter dan 
een jaar in dienst bij de vorige werkgever.  
Bij medewerkers die de sector hebben verlaten, spelen werktijden vaker een belangrijke rol voor 
vertrek. Zij benoemen het aanpassen van de werktijden als belangrijk verbeterpunt. Het verlagen van 
de werkdruk om het vertrek te voorkomen, speelt bij deze groep juist een minder grote rol. Het lijkt 
er op dat medewerkers die de sector verlaten er dus niet zozeer voor kiezen om weg te gaan bij hun 
werkgever, maar er echt voor kiezen om de zorgsector te verlaten. Sfeer en manier van werken 
speelt bijvoorbeeld ook een minder grote rol bij het vertrek dan bij de groep die wel in de sector blijft 
werken.  
Hoewel werkgevers in zorg en welzijn met het oog op personeelstekorten zoveel mogelijk 
medewerkers voor de sector willen behouden, geeft een meerderheid van 59% van de vertrekkers 
aan dat de werkgever het vertrek niet had kunnen voorkomen.  
 
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 onderzoek 
contact op met Aniek van der Meulen Bosma (beleidsadviseur/onderzoeker) via 
a.vdmeulenbosma@transvorm.org.  
 


