
Uitstroomonderzoek: vertrek naar branche 
 
Deze publicatie behoort tot de serie verdiepende thema-artikelen bij het uitstroomonderzoek van 
Transvorm. In deze publicatie specificeren we de gegevens uit het uitstroomonderzoek naar de drie 
branches in het onderzoek. Het gaat dan om de VVT, de ziekenhuiszorg en de gehandicaptenzorg. De 
andere branches in zorg en welzijn hebben onvoldoende respondenten om mee te kunnen nemen. 
 
Naast het thema vertrek naar branche zijn er ook verdiepende thema-artikelen over: leeftijd, lengte 
dienstverband, vertrekbestemming en functiegroepen.  
 
Zoals bij alle themapublicaties over het uitstroomonderzoek 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 
In deze publicatie vergelijken we de resultaten van drie verschillende branches. We kijken daarbij aan 
het eind van deze publicatie ook naar de mobiliteit van vertrekkende medewerkers tussen de 
branches.  
 
Leeftijd 
Allereerst vergelijken we de leeftijdssamenstelling van de vertrokken medewerkers per branche. In 
de VVT is bijna een derde van de vertrokken medewerkers ouder dan 50 jaar. Dit is aanzienlijk meer 
dan in de andere branches. Belangrijkste verklaring hiervoor is dat de VVT-branche als geheel de 
meest vergrijsde branche binnen de zorgsector is.  

 
 
 
Lengte dienstverband 
Voor alle drie de branches geldt dat ongeveer een kwart van de vertrokken medewerkers korter dan 
een jaar in dienst was. In de ziekenhuizen was 45% van de vertrokken medewerkers minimaal 5 jaar 
in dienst. Er zijn minder ziekenhuizen dan organisaties voor VVT en gehandicaptenzorg. Dit betekent 
in de praktijk dat zorgmedewerkers die voor hun functie (sterk) gebonden zijn aan een ziekenhuis 
(zoals bijv. een IC-arts) vaak geen tot slechts een enkele mogelijkheden hebben om binnen de eigen 
regio van werkgever te wisselen. Dit zorgt er mede voor dat ziekenhuizen traditioneel langere 
gemiddelde dienstverbanden hebben dan organisaties in andere branches.  
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Vertrekredenen  
Medewerkers konden uit een lijst van 22 mogelijke vertrekredenen aangeven welke twee hun 
belangrijkste redenen voor vertrek waren. Per branche zijn dit de vijf belangrijkste redenen:  
 
Gehandicaptenzorg 

Loopbaanmogelijkheden 18% 

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 13% 

 
VVT 

Werksfeer en samenwerking binnen de afdeling/ het team/ de organisatie 18% 

Manier van werken in de organisatie en aansturing door mijn leidinggevende 14% 

Uitdaging in werkzaamheden 14% 

Loopbaanmogelijkheden 14% 

Werk-privé balans 11% 

 
Ziekenhuizen 

Loopbaanmogelijkheden 21% 

Uitdaging in werkzaamheden 18% 

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

Werk-privé balans 13% 

Reisafstand (afstand woon- en werkverkeer) 13% 

 
De vijf meest genoemde vertrekredenen in de gehandicaptenzorg komen overeen met de top 5 van 
de gehele zorgsector. Bij de ziekenhuizen staat ‘ werksfeer’ en ‘samenwerking binnen de organisatie’ 
niet in de top 5 van vertrekredenen. In de top 5 van de ziekenhuizen zie je dat de ‘persoonlijke 
omstandigheden van medewerkers’ een grotere rol spelen. Zij vertrekken vaker vanwege hun ‘werk-
privébalans’ en de ‘reisafstand’. Ook in de VVT wordt de ‘werk-privébalans’ vaker genoemd als 
belangrijke vertrekreden.  
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‘Loopbaanmogelijkheden’, ‘uitdaging in werkzaamheden’ en ‘de manier van werken in de organisatie 
en aansturing door mijn leidinggevende’ worden in alle branches als de belangrijkste redenen voor 
vertrek gerekend.  
 
Vertrek voorkomen 
Medewerkers konden ook aangeven wat hun werkgever had kunnen doen om hun vertrek te 
voorkomen. Dit zijn per branche de vijf meest genoemde antwoorden.  
 
Gehandicaptenzorg: 

Niets, het werd tijd voor iets anders 30% 

Beter communiceren/ luisteren door direct leidinggevende 19% 

Geen, mijn vertrekreden lag in de privésfeer 19% 

Meer ontwikkel-/ doorgroeimogelijkheden bieden 18% 

Verbeteren van de kwaliteit van zorg/ ondersteuning aan de cliënten/ patiënten 11% 

 
VVT: 

Niets, het werd tijd voor iets anders 30% 

Beter communiceren/ luisteren door direct leidinggevende 22% 

Geen, mijn vertrekreden lag in de privésfeer 21% 

Meer ontwikkel-/ doorgroeimogelijkheden bieden 12% 

Verminderen van de werkdruk 12% 

 
Ziekenhuizen: 

Niets, het werd tijd voor iets anders 36% 

Meer ontwikkel-/ doorgroeimogelijkheden bieden 17% 

Geen, mijn vertrekreden lag in de privésfeer 15% 

Beter communiceren/ luisteren door direct leidinggevende 14% 

Verminderen van de werkdruk 12% 

 
Van de vertrokken medewerkers geven de ziekenhuismedewerkers het vaakst aan dat hun 
werkgever het vertrek niet had kunnen voorkomen: 53%. In de gehandicaptenzorg kan het vertrek 
met 49% het minst vaak niet voorkomen worden. ‘Beter communiceren/luisteren’ door de direct 
leidinggevende wordt met name in de gehandicaptenzorg en de VVT als belangrijk verbeterpunt 
gezien. ‘Het verbeteren van de ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden’ wordt in alle drie de branches 
benoemd. Wat opvalt, is dat in de gehandicaptenzorg ‘het verminderen van de werkdruk’ niet in de 
top 5 staat. ‘Het verbeteren van de kwaliteit van de zorg/ondersteuning aan de cliënten/ patiënten’ 
wordt namelijk net iets vaker benoemd. Het verbeteren van de zorg wordt in de andere branches 
met 8% (VVT) en 6% (ziekenhuizen) aanzienlijk minder vaak benoemd.  
 
De nieuwe werksituatie 
Aan vertrokken medewerkers werd ook gevraagd hoe ze aan hun nieuwe baan zijn gekomen.  
Wat opvalt, is dat medewerkers in een ziekenhuis hun baan vaker op eigen initiatief vinden en dus 
minder vaak nadat ze zelf zijn benaderd door de nieuwe werkgever.  



 
 
 
Het aandeel medewerkers dat na hun vertrek in zorg en welzijn blijft werken, is vergelijkbaar. In de 
gehandicaptenzorg blijft 75% van de medewerkers. In de VVT 71% en in de ziekenhuizen 74%. Net als 
vorig jaar blijven ziekenhuismedewerkers vaker in de eigen branche werken dan dat ze overstappen 
naar een andere branche. In de gehandicaptenzorg en de VVT stappen iets meer medewerkers over 
naar een andere branche dan dat er in de eigen branche blijven werken.  
Het aandeel medewerkers dat werk vindt buiten de sector is het hoogst in de ziekenhuisbranche met 
15%. Dit kan mogelijk verklaard worden door het gemiddeld hogere opleidingsniveau van 
ziekenhuispersoneel. Dit geeft hen een beter arbeidsmarktperspectief buiten de sector.  
 

 
 
We hebben medewerkers die aangegeven hebben dat ze in een andere branche zijn gaan werken 
ook gevraagd naar welke branche ze vertrokken. Soms geven medewerkers dan alsnog aan dat ze in 
de branche gaan werken waar ze voor hun vertrek ook al werkten. Vooral in de VVT zien we dit terug. 
Dit geeft een kleine vertekening van het beeld.  
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Gehandicaptenzorg: 

 
 
Medewerkers vanuit de gehandicaptenzorg stappen voornamelijk over naar de VVT. Daarnaast gaan 
er ook veel medewerkers naar de GGZ. Dit kan verklaard worden door de grote vraag naar personeel 
in beide branches. Ook zijn er overeenkomsten tussen de branches als het gaat om het type zorg 
(allemaal langdurige zorg). Slechts een klein deel van de medewerkers stapt over naar de 
ziekenhuiszorg. Dit kan verklaard worden door het grote verschil in het type zorg en het verschil in 
opleidingsniveau. Over het algemeen ligt het opleidingsniveau in de ziekenhuizen wat hoger, wat 
overstappen naar deze branche minder makkelijk maakt.  
 
VVT: 

 
 
Zoals eerder gezegd, geven met name medewerkers in de VVT alsnog dezelfde branche op als waarin 
ze al werkzaam waren. Mogelijk betreft dit vooral medewerkers die switchen van intramuraal naar 
thuiszorg en vice versa. Verder zien we dat medewerkers vanuit de VVT vooral overstappen naar de 
ziekenhuisbranche.  
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Ziekenhuizen: 

 
 
Voor ziekenhuismedewerkers die de switch maken naar een andere branche is de VVT de 
belangrijkste bestemming. Er wordt vaak gesuggereerd dat ziekenhuizen veel mensen aantrekken 
vanuit de VVT. Als we voor beide branches uitrekenen hoeveel procent van de vertrekkende 
medewerkers vertrekt naar de andere branche, dan zien we dat iets meer dan 11 % van de 
vertrokken ziekenhuismedewerkers naar de VVT overstapt. Omgekeerd vertrekt 9,5% van de 
vertrekkende VVT-medewerkers naar de ziekenhuizen.  
 
Conclusie 
Er zijn geen grote verschillen tussen de branches als het gaat om vertrekredenen. Alleen binnen de 
ziekenhuizen wordt reistijd als belangrijke reden voor vertrek gezien. Ook als het gaat om de nieuwe 
bestemming van zorgmedewerkers zijn er geen grote verschillen tussen de branches. Hoewel er vaak 
gesuggereerd wordt dat de VVT veel medewerkers verliest aan de ziekenhuiszorg. Toch blijkt uit dit 
onderzoek dat het aandeel vertrokken medewerkers dat overstapt van de een ziekenhuis naar de 
VVT juist iets hoger is dan omgekeerd. Dat de VVT veel medewerkers verliest aan de ziekenhuizen 
lijkt dus niet waar te zijn.  
 
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.  
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