
Uitstroomonderzoek: vertrek naar lengte dienstverband 
 
Deze publicatie behoort tot de serie verdiepende thema-artikelen bij het uitstroomonderzoek van 
Transvorm. In deze publicatie specificeren we de gegevens uit het onderzoek naar de lengte van het 
dienstverband voor vertrek.  
Naast het thema lengte dienstverband zijn er ook verdiepende thema-artikelen: over leeftijd, 
branches, vertrekbestemming en functiegroepen.  
 
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.  
 
Vertrek naar lengte dienstverband  
Sommige medewerkers werken tientallen jaren voor dezelfde werkgever. Anderen vertrekken al 
binnen een jaar. Met name het verloop binnen 2 jaar is voor organisaties zorgwekkend aangezien dit 
vaak gepaard gaat met hoge kosten voor werven, inwerken en lagere productiviteit. Daarom hebben 
we gekeken naar verschillen tussen zorgmedewerkers op basis van de lengte van hun dienstverband. 
We maken daarbij onderscheid tussen medewerkers die binnen een jaar vertrokken en medewerkers 
die 1-2 jaar, 2-5 jaar, 5-10 en langer dan 10 jaar in dienst waren.  
 
Zoals in de algemene publicatie al te lezen was, vertrekt een kwart van de respondenten binnen een 
jaar. Een bijna even grote groep blijft juist langer dan 10 jaar bij dezelfde werkgever actief.  

 
 
Lengte dienstverband en leeftijd 
In de groep vertrekkende medewerkers die langer dan 10 jaar in dienst was, zijn maar weinig 
twintigers te vinden. Dit is logisch aangezien twintigers minder werkervaring hebben kunnen 
opbouwen. Toch is het ook niet zo dat deze lange dienstverbanden alleen maar bij de oudste 
leeftijdsgroepen voorkomen: de veertigers zijn hier de sterkst vertegenwoordigde leeftijdsgroep.  
Jongeren tot 30 jaar domineren het verloop binnen 2 jaar. Met name de groep die 1-2 jaar bij een 
werkgever blijft, wordt sterk gedomineerd door twintigers.  
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Vertrekredenen 
 
Medewerkers konden uit een lijst van 22 mogelijke vertrekredenen aangeven welke twee redenen 
hun belangrijkste redenen voor vertrek waren. Dit zijn per groep de vijf meest genoemde redenen 
voor vertrek: 
 
Dienstverband korter dan 1 jaar 

Inhoud van mijn werk en/ of de cliënten/ patiënten 16% 

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

Privéomstandigheden (reis- of studieplannen, mantelzorg etc.) 15% 

Behalen opleiding andere sector, einde bij- of vakantiebaan 13% 

Loopbaanmogelijkheden 12% 

 
Dienstverband van 1-2 jaar 

Loopbaanmogelijkheden 19% 

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

Behalen opleiding andere sector, einde bij- of vakantiebaan 14% 

Inhoud van mijn werk en/ of de cliënten/ patiënten 14% 

Uitdaging in werkzaamheden 12% 

 
Dienstverband van 2-5 jaar 

Loopbaanmogelijkheden 21% 

Uitdaging in werkzaamheden 19% 

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

Werksfeer en samenwerking binnen de afdeling/ het team/ de organisatie 13% 

Werk-privé balans 12% 

 
Dienstverband van 5-10 jaar 

Uitdaging in werkzaamheden 20% 

Manier van werken in de organisatie en aansturing door mijn leidinggevende 17% 

Werksfeer en samenwerking binnen de afdeling/ het team/ de organisatie 17% 
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Werk-privé balans 16% 

Loopbaanmogelijkheden 15% 

 
Dienstverband van langer dan 10 jaar 

Manier van werken in de organisatie en aansturing door mijn leidinggevende 20% 

Uitdaging in werkzaamheden 19% 

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

Loopbaanmogelijkheden 16% 

Werk-privé balans 15% 

 
Wat opvalt, is dat mensen die binnen een jaar weer vertrekken dit vaker doen vanwege hun eigen 
privéomstandigheden of vanwege het afronden van een opleiding/einde bijbaan. Dit verloop is voor 
organisaties moeilijker of zelfs helemaal niet te voorkomen. Mogelijk dat het aanscherpen van het 
wervings-en selectieproces wel kan voorkomen dat mensen snel weer vertrekken.  
 
In de top 5 van vertrekredenen van het algemene onderzoeksresultaat komt ‘Inhoud van de 
werkzaamheden’ ook voor. Wanneer we de vertrekredenen nu uitsplitsen dan zien we deze reden 
alleen terug in de top  5 bij de groepen medewerkers die korter dan 2 jaar in dienst waren. Dit doet 
vermoeden dat niet alle medewerkers bij indiensttreding een goed beeld hebben van de inhoud van 
hun functie en of deze inhoud bij hun persoonlijke voorkeuren past.  
 
Medewerkers die langer dan 2 jaar in dienst waren, geven juist vaker aan dat hun werk-privébalans 
reden was voor hun vertrek. Dit hangt waarschijnlijk samen met de leeftijdssamenstellingen. In de 
groepen met korte dienstverbanden zitten meer twintigers die hun werk minder vaak combineren 
met zorg voor een eigen gezin en/of mantelzorg.  
 
Werksfeer en loopbaanmogelijkheden waren belangrijke redenen voor vertrek, ongeacht de lengte 
van het dienstverband. Dit zijn dus thema’s die organisaties niet alleen in onboardingstrajecten 
moeten laten terugkomen, maar in het totale organisatiebeleid.  
 
Vertrek voorkomen 
Medewerkers konden ook aangeven wat hun werkgever had kunnen doen om hun vertrek te 
voorkomen. Dit zijn per groep de vijf meest genoemde antwoorden: 
 
Dienstverband korter dan 1 jaar 

Niets, het werd tijd voor iets anders 28% 

Geen, mijn vertrekreden lag in de privésfeer 24% 

Beter communiceren/ luisteren door direct leidinggevende 17% 

Veranderingen in de inhoud van het werk 10% 

Bieden van een vast contract of andere contracturen 10% 

 
Dienstverband 1-2 jaar 

Niets, het werd tijd voor iets anders 30% 

Geen, mijn vertrekreden lag in de privésfeer 19% 

Meer ontwikkel-/ doorgroeimogelijkheden bieden 16% 

Beter communiceren/ luisteren door direct leidinggevende 16% 

Verminderen van de werkdruk 9% 

 



Dienstverband 2-5 jaar 

Niets, het werd tijd voor iets anders 31% 

Meer ontwikkel-/ doorgroeimogelijkheden bieden 19% 

Beter communiceren/ luisteren door direct leidinggevende 19% 

Geen, mijn vertrekreden lag in de privésfeer 18% 

Verminderen van de werkdruk 11% 

 
Dienstverband 5-10 jaar 

Niets, het werd tijd voor iets anders 29% 

Beter communiceren/ luisteren door direct leidinggevende 20% 

Meer ontwikkel-/ doorgroeimogelijkheden bieden 20% 

Geen, mijn vertrekreden lag in de privésfeer 18% 

Verminderen van de werkdruk 15% 

 
Dienstverband langer dan 10 jaar 

Niets, het werd tijd voor iets anders 33% 

Beter communiceren/ luisteren door direct leidinggevende 25% 

Geen, mijn vertrekreden lag in de privésfeer 18% 

Meer ontwikkel- / doorgroeimogelijkheden bieden 14% 

Verminderen van de werkdruk 11% 

 
Bij het voorkomen van het vertrek wijkt de groep die korter dan een jaar in dienst is geweest 
duidelijk af van de groepen die langer in dienst waren. Ook hier zien we dat een mismatch op de 
inhoud van de werkzaamheden vooral voorkomt bij de kortere dienstverbanden. Alleen bij 
medewerkers die korter dan 1 jaar in dienst waren komt ‘veranderingen in de inhoud van het werk’ 
voor in de top 5.  
 
Ongeacht de lengte van het dienstverband geeft ongeveer de helft van de respondenten aan dat hun 
werkgever het vertrek niet had kunnen voorkomen (tijd voor iets anders of vertrekreden in de 
privésfeer).  
Hoe langer medewerkers in dienst zijn geweest, hoe vaker ze aangeven dat beter communicatie/ 
luisteren door de werkgever het vertrek had kunnen voorkomen. In het geval van medewerkers die 
meer dan 10 jaar voor een werkgever hebben gewerkt, gaat het om een kwart van de medewerkers. 
 
Toekomstige baan 
Alle respondenten werd ook gevraagd naar hun huidige werksituatie. De groep die korter dan een 
jaar in dienst was, wijkt op een aantal punten af van de overige groenpen. Van deze groep bleef 66% 
van de medewerkers in de sector werken. Daarmee scoort de groep het laagste 
terugkeerpercentage. Van deze groep is 14% buiten de sector werkzaam. Dat is het hoogste aandeel 
van alle groepen. Ook valt op dat maar liefst 10% van deze groep nog werkzoekend is. Dit is 
aanzienlijk hoger dan bij de andere groepen. Aangezien we alleen gegevens meenemen van mensen 
die aangegeven hebben vrijwillig te zijn vertrokken, is het niet aannemelijk dat deze medewerkers als 
gevolg van ontslag zijn vertrokken. Dit zijn dus medewerkers die binnen een jaar opzeggen, zonder 
dat ze al een nieuwe baan hebben.  
Het hoogste terugkeerpercentage (78%) zien we bij de groep die 2-5 jaar in dienst was.  
Ook de groep die langer dan 10 jaar in dienst was, wijkt af van de andere groepen. Hier komt het 
verschil voornamelijk doordat een veel groter aandeel (11%) van deze groep met pensioen gaat.  
 



 
 
 
Respondenten werd ook gevraagd hoe ze aan een nieuwe baan zijn gekomen. Voor alle groepen 
geldt dat ze voornamelijk zelf initiatief hebben genomen om een nieuwe baan te zoeken.  
  

0-1 jaar 1-2 jaar 2-5 jaar 5-10 jaar 10+ jaar 

Eigen initiatief 68% 74% 75% 84% 79% 

Benaderd (extern) 27% 25% 23% 15% 19% 

Uitzendbureau 5% 2% 1% 1% 2% 

 
De groep medewerkers die korter dan 1 jaar in dienst was, nam wel het minst vaak zelf het initiatief 
om een nieuwe baan te zoeken. Enerzijds omdat zij ook het vaakst zelf benaderd worden door een 
nieuwe werkgever en dus niet op zoek hoeven naar een nieuwe baan. Anderzijds doordat deze groep 
nu het vaakst aan de slag is op uitzendbasis. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat medewerkers 
een dusdanig grote mismatch ervaren dat ze al vertrekken voordat ze een alternatief hebben. Het 
kan ook dat medewerkers die zich snel bedenken voorzichtiger zijn met het selecteren van een 
nieuwe baan/werkgever.  
Medewerkers die al langer in dienst zijn, komen minder vaak aan een nieuwe baan waarvoor een 
werkgever hen zelf heeft benaderd. Dit kan komen doordat werkgevers medewerkers met lange 
dienstverbanden minder vaak benaderen voor een nieuwe functie. Maar het kan ook dat ze wel even 
vaak (of vaker) worden benaderd, maar dat ze er vaker voor kiezen om zelf op zoek te gaan naar 
nieuwe mogelijkheden.  
 
Conclusie 
Voor dit verdiepende artikel zijn de groepen vertrokken medewerkers op basis van de lengte van hun 
dienstverband opgedeeld in vijf groepen. De groep medewerkers die binnen een jaar vertrekt, 
verschilt het meest van de andere groepen. Deze medewerkers vertrekken vaker zonder dat ze een 
nieuwe baan hebben. Ook geeft deze groep vaker aan dat de reden voor vertrek te maken heeft met 
hun eigen privéomstandigheden en de inhoud van het werk. Het lijkt er op dat er bij deze groep 
snelle vertrekkers dus vaak sprake is van een dusdanig mismatch tussen medewerker en werk(gever) 
dat een beter onboardingstraject waarschijnlijk ook maar beperkter impact zal hebben. Om het 
verloop binnen een jaar terug te dringen lijkt het vooral zaak voor zowel werkgevers, als werknemers 



om tijdens het wervingsproces beter te toetsen of de verwachtingen over de inhoud van het werk 
kloppen en of dit past bij de situatie van de medewerker.  
 
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. 

a.vdmeulenbosma@transvorm.org

