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Inleiding 
 
De arbeidsmarkt in zorg en welzijn staat onder grote druk. Op dit moment kampen we in Brabant 
met een personeelstekort van 4%. Dit tekort loopt naar verwachting op tot 12% in 2031. Dat 
betekent dat we in 2031 bijna 27.000 medewerkers tekortkomen in de sector. Een van de 
aandachtspunten om dit tekort zo klein mogelijk te houden is de uitstroom van medewerkers 
verminderen.  
 
In 2022* wisselden 39.520 zorg- en welzijnsmedewerkers in Brabant van baan of stopten ze met 
werken, waarvan de helft de sector verliet, zoals je ziet in onderstaande figuur (bron: CBS/AZW). 
Medewerkers die de sector verlieten gingen in een andere sector werken, aan de slag als 
zelfstandige, met pensioen, ontvangen nu een uitkering of zijn om een andere reden niet meer 
beschikbaar voor de zorg- en welzijnssector. 
 

 
Figuur 1: Mobiliteit van medewerkers in zorg en welzijn in Brabant in 2022                                                                        Bron: CBS/AZW 

 
Het is daarom van groot belang dat we inzicht krijgen in de vertrekreden(en) van uitstromende 
medewerkers. In juni 2019 is Transvorm gestart met een landelijk uitstroomonderzoek, samen met 
andere regionale samenwerkingsverbanden in de sector zorg en welzijn, verenigd in RegioPlus. Dit 
onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Presearch. In 2022 deden 
landelijk meer dan 300 zorg- en welzijnsorganisaties mee aan het uitstroomonderzoek. In de 
provincie Brabant nemen op dit moment 32 organisaties deel aan het onderzoek. Bij 
uitdiensttreding ontvangen medewerkers van deelnemende organisaties een uitnodiging om de 
enquête van het uitstroomonderzoek in te vullen. In 2022 vulden in Brabant 1906 respondenten de 
enquête van het uitstroomonderzoek in. In onderstaande tabel staat een aantal kenmerken van de 
respondenten.  
 
Tabel 1: Verdeling van respondenten 

Reden van vertrek Totaal Cliëntgebonden Niet-cliëntgebonden Onbekend 

Eigen initiatief 1505 1204 297 4 

Gedwongen 137 79 52 6 

Pensioen 233 176 55 2 

Onbekend 31 21 10 0 

Totaal 1906 1480 414 12 

 
 
 
* Deze cijfers kwamen tot stand na een vergelijking tussen het tweede kwartaal van 2022 en het 
tweede kwartaal van 2021.  
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De vragenlijst van het uitstroomonderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel is door alle 
respondenten ingevuld. Na afronding van het eerste deel kregen de respondenten de optie om te 
stoppen met de vragenlijst of nog een aantal vragen te beantwoorden. Het tweede deel van de 
vragenlijst is dus niet door alle respondenten ingevuld. Bovenstaande tabel gaat over alle 
respondenten die het eerste deel van de vragenlijst volledig invulden. De resultaten in deze 
publicatie gaan, tenzij anders vermeld, over alle respondenten (deel 1 van de vragenlijst) met een 
cliëntgebonden functie die op eigen initiatief vertrokken bij hun werkgever. Dit zijn 1204 
respondenten. 1002 respondenten (83%) vulden de volledige vragenlijst in (deel 1 en deel 2). 
Wanneer in deze publicatie data wordt gebruikt uit het tweede deel van de vragenlijst en dus niet 
door alle respondenten is ingevuld, wordt dit bij de figuur/tabel vermeld. 
 
 
 

Welke zorgmedewerkers zijn vertrokken? 
 

Leeftijd bij vertrek 
 

 
Figuur 2: Leeftijdsverdeling van de respondenten 

 
De respondenten zijn redelijk gelijk verdeeld over de leeftijdscategorieën. De meeste respondenten 
(1 op de 4) waren tussen de 25 en 35 jaar oud. 17% van de respondenten was 55 jaar of ouder. 
Hierbij is het belangrijk te vermelden dat uitstroom naar (vroeg)pensioen niet is meegenomen in 
bovenstaande figuur. 
 
 Klik hier voor verdere verdieping over de vertrekredenen per leeftijdscategorie in de 
themapublicatie ‘Uitstroomonderzoek 2022: Vertrek naar leeftijd’.  
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https://www.transvorm.org/bijlagen/652/uitstroomonderzoek-2022-vertrek-naar-leeftijd00.pdf
https://www.transvorm.org/bijlagen/652/uitstroomonderzoek-2022-vertrek-naar-leeftijd00.pdf
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Contracturen 
 

 
Figuur 3: Aantal contracturen van de respondenten 

 
De meeste respondenten werkten tussen de 13 en 25 uur (40%) en 1 op de 3 respondenten werkte 
tussen de 25 en 33 uur. Aangezien zorgmedewerkers in Brabant gemiddeld 24 uur per week 
werken, is dit goed te verklaren. Weinig zorgmedewerkers werken fulltime, wat ook verklaart dat 
slechts 7% van de respondenten 33 uur of meer uren werkte. 
 
 

Werkervaring bij vertrek 
 

 
Figuur 4: Aantal jaren dat de respondenten bij de organisatie in dienst waren bij vertrek 

‘Verwelkom en behoud je 
medewerkers met goede 
onboarding’ 

 
 
 

16,6%

40,2%

33,0%

6,9%
3,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0 t/m 12 uur 13 t/m 24 uur 25 t/m 32 uur 33 uur of meer In onderling overleg

Aantal contracturen respondenten

21,4%

14,7%

29,4%

12,7%

15,3%

6,5%

Aantal dienstjaren respondenten

0 tot 1 jaar

1 tot 2 jaar

2 tot 5 jaar

5 tot 10 jaar

10 tot 20 jaar

20 jaar of meer



6  |  Uitstroomonderzoek 2022  |  Transvorm 

In bovenstaande figuur is te zien dat ruim 1 op de 5 respondenten korter dan een jaar in dienst was 
bij hun werkgever. Nog eens bijna 15% was tussen de 1 en 2 jaar in dienst bij hun werkgever, wat 
betekent dat 36% van de respondenten binnen 2 jaar na indiensttreding uitstroomt. Het is 
belangrijk dat er een goede match wordt gemaakt tussen de organisatie en de nieuwe 
medewerker. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor nieuwe medewerkers 
tijdens de inwerkperiode om uitstroom te voorkomen. Goede onboarding is dus van groot belang. 
1 op de 5 respondenten was daarentegen langer dan 10 jaar in dienst bij hun werkgever. 
 
 
 

Aan de slag! 

Na hoeveel dienstjaren vertrekken medewerkers binnen jouw organisatie? Herken je de 
relatief hoge uitstroom binnen 2 dienstjaren? En verschilt het aantal dienstjaren bij vertrek 
tussen de verschillende leeftijdscategorieën? 

 
 
 

 
Figuur 5: Aantal jaren dat de respondenten werkzaam waren in zorg en welzijn bij vertrek 

 
Wanneer we kijken naar het totaal aantal jaren werkervaring in de sector zorg en welzijn, zien we 
dat bijna de helft van de respondenten meer dan 10 jaar werkervaring heeft in de sector. Slechts 
6% van de respondenten had minder dan 1 jaar werkervaring in de sector en 7% tussen de 1 en 2 
jaar. Dit betekent dat veel zorg- en welzijnsmedewerkers die nu binnen 2 jaar stopten bij hun 
werkgever, eerder ook al eens van baan wisselden binnen de sector zorg en welzijn. Later in deze 
publicatie gaan we in op de toekomstige (werk)situatie van de respondenten. 
 
 Klik hier voor verdere verdieping over de vertrekredenen per dienstjarencategorie in de 
themapublicatie ‘Uitstroomonderzoek 2022: Vertrek naar lengte dienstverband’.  
 
 Klik hier voor verdere verdieping over de vertrekredenen naar bestemming in de 
themapublicatie ‘Uitstroomonderzoek 2022: Vertrek naar bestemming’.  
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https://www.transvorm.org/bijlagen/645/uitstroomonderzoek-2022-vertrek-naar-lengte-dienstverband00.pdf
https://www.transvorm.org/bijlagen/645/uitstroomonderzoek-2022-vertrek-naar-lengte-dienstverband00.pdf
https://www.transvorm.org/bijlagen/651/uitstroomonderzoek-2022-vertrek-naar-bestemming30.pdf
https://www.transvorm.org/bijlagen/651/uitstroomonderzoek-2022-vertrek-naar-bestemming30.pdf
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Branches 
 

 
Figuur 6: Brancheverdeling van de branches waar de respondenten werkzaam waren 

 
Meer dan de helft van de respondenten was werkzaam binnen de Verpleeg- en Verzorgingshuizen 
en Thuiszorg (VVT). Het hoge aandeel respondenten van de VVT is goed te verklaren door het 
relatief grote aandeel VVT-organisaties dat deelneemt aan het uitstroomonderzoek (50%). Dit geldt 
ook voor de gehandicaptenzorg (22%) en ziekenhuizen (16%). 
 
 Klik hier voor verdere verdieping over de vertrekredenen van de drie grootste branches in de 
themapublicatie ‘Uitstroomonderzoek 2022: Vertrek naar branche’.  
 
 

Functies 
 

 
Figuur 7: Functieverdeling van de respondenten 

 
De meeste respondenten werkten in de functie als begeleider, gevolgd door verzorgende, overige 
cliëntgebonden functies, helpende en de minste respondenten werkten als verpleegkundige. 
Binnen de VVT zijn de respondenten met name verdeeld over de functies verzorgende (39,1%), 
helpende (25,3%) en verpleegkundige (17,2%). Binnen de gehandicaptenzorg waren respondenten 
met name werkzaam in de functie begeleider (66%) of verzorgende (6%). De spreiding van de 
functies was binnen de VVT groter dan binnen de gehandicaptenzorg. Dit verklaart het hoge 
aandeel begeleiders, terwijl 53% van de respondenten werkzaam was in een VVT-organisatie. 
 
 Klik hier voor verdere verdieping over de vertrekredenen per functie in de themapublicatie 
‘Uitstroomonderzoek 2022: Vertrek naar functie’.  
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https://www.transvorm.org/bijlagen/647/uitstroomonderzoek-2022-vertrek-naar-branche10.pdf
https://www.transvorm.org/bijlagen/647/uitstroomonderzoek-2022-vertrek-naar-branche10.pdf
https://www.transvorm.org/bijlagen/648/uitstroomonderzoek-2022-vertrek-naar-functie00.pdf
https://www.transvorm.org/bijlagen/648/uitstroomonderzoek-2022-vertrek-naar-functie00.pdf
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Waarom vertrekken zorgmedewerkers? 
 
Aan de respondenten is gevraagd welk vertrekthema het beste past bij hun vertrek. Hierbij konden 
ze kiezen uit elf vertrekthema’s (Ontwikkelmogelijkheden, Planning & tijd, Werkinhoud, 
Leidinggevende(n), Cliënten, Privésituatie, Samenwerking collega’s, Ongewenst of vervelend 
gedrag, Arbeidsvoorwaarden, Inspraak & invloed en Werkdruk). Respondenten mochten maximaal 
twee vertrekthema’s kiezen. Vervolgens konden de respondenten kiezen uit een aantal 
vertrekredenen, horende bij het gekozen vertrekthema. Per vertrekthema mochten respondenten 
maximaal drie vertrekredenen kiezen. 

‘Planning & tijd is het belangrijkste 
vertrekthema van medewerkers’ 

In onderstaande figuur is de top 5 meest genoemde vertrekthema’s weergegeven. De overige 6 
vertrekthema’s zijn door minder dan 13% van de respondenten genoemd als belangrijk thema voor 
vertrek. 1 op de 4 respondenten geeft aan dat Planning & tijd een belangrijk thema was voor hun 
vertrek. Naast Planning & tijd worden Ontwikkelmogelijkheden, Werkdruk en Werkinhoud ook 
vaak genoemd als belangrijk vertrekthema. Deze 4 vertrekthema’s bieden aanknopingspunten voor 
werkgevers om vertrek van medewerkers mogelijk te voorkomen in de toekomst. 23% van de 
respondenten geeft aan door de privésituatie te vertrekken. Hier heeft een werkgever vaak minder 
invloed op.  
 

 
Figuur 8: Top 5 meest genoemde vertrekthema's 

 
 
 

Aan de slag! 

Komt de top 5 meest gekozen vertrekthema’s van jouw organisatie overeen met de top 5 
van Brabant? Herken je de top 5 van jouw organisatie ook aan de hand van signalen die je 
opvangt binnen de organisatie of ben je verrast? 
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In onderstaande figuren is per vertrekthema de top 3 meest genoemde vertrekredenen 
weergegeven. Van de respondenten die Planning & tijd als vertrekthema noemen, geeft bijna de 
helft aan niet meer onregelmatig te willen werken. Het is voor werkgevers lastig om hier 
verandering in aan te brengen. Onregelmatige diensten horen bij cliëntgebonden functies in de 
zorg- en welzijnssector. Daarnaast geeft ruim 1 op de 4 respondenten die Planning & tijd noemen 
als vertrekthema, aan meer invloed op het rooster te willen uitoefenen en vond ruim 1 op de 4 
respondenten dat het rooster te vaak wisselde. Werkgevers kunnen binnen de organisatie 
inventariseren wat de wensen van medewerkers zijn. Wellicht vindt een groep medewerkers het 
fijn om meer flexibiliteit in het rooster te verkrijgen en vindt een andere groep meer stabiliteit juist 
fijn. Wanneer werkgevers hier zicht op hebben en het rooster waar mogelijk veranderen, kan 
uitstroom van medewerkers mogelijk voorkomen worden in de toekomst. 
 

 
Figuur 9: Top 3 meest genoemde vertrekredenen bij het vertrekthema Planning & tijd 

 
In de top 3 vertrekredenen van het vertrekthema Ontwikkelmogelijkheden blijkt dat veel 
zorgmedewerkers zich willen ontwikkelen in de huidige functie of willen doorgroeien naar een 
andere functie. Omdat dit bij de huidige werkgever niet mogelijk is, kiezen ze ervoor uit dienst te 
treden. Ook dit zijn vertrekredenen waar werkgevers mogelijk aan kunnen werken. 
 

 
Figuur 10: Top 3 meest genoemde vertrekredenen bij het vertrekthema Ontwikkelmogelijkheden 

 
Zoals eerder aangegeven in deze publicatie bieden de vertrekredenen die horen bij het 
vertrekthema Privésituatie minder aanknopingspunten voor werkgevers om vertrek van 
medewerkers in de toekomst te voorkomen. Dit is ook terug te zien in de top 3 vertrekredenen in 
onderstaande figuur. Een carrièreswitch kan mogelijk voorkomen worden door in gesprek te gaan 
met medewerkers over de tevredenheid binnen de huidige organisatie en functie. Werkgevers 
hebben weinig invloed op de reistijd of verhuizing van medewerkers. 
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Figuur 11: Top 3 meest genoemde vertrekredenen bij het vertrekthema Privésituatie 

 
Van de respondenten die als belangrijk vertrekthema Werkdruk noemen, heeft meer dan de helft 
te veel werkstress ervaren. Werkgevers kunnen vertrek van medewerkers voorkomen door te 
onderzoeken waardoor medewerkers werkstress ervaren en, als het mogelijk is, de oorzaken 
aanpakken. Ook bijna de helft van de respondenten geeft aan te weinig tijd voor zijn/haar cliënten 
te hebben gehad tijdens het werk. Werkgevers kunnen mogelijk wat veranderen in het functiehuis, 
de administratieve taken en/of de hoeveelheid vergaderingen zodat zorg- en welzijnsmedewerkers 
een groter gedeelte van de tijd met hun cliënten kunnen doorbrengen. 
 

 
Figuur 12: Top 3 meest genoemde vertrekredenen bij het vertrekthema Werkdruk 

 
55% van de respondenten die Werkinhoud als vertrekthema noemen, geeft aan dat de huidige 
werkzaamheden niet meer voldoende uitdagend waren om het werk langer uit te voeren. Wanneer 
regelmatig met medewerkers in gesprek wordt gegaan over de werkzaamheden, kan opgemerkt 
worden dat er gebrek is aan uitdaging en kan hier op tijd naar gehandeld worden. 
 

 
Figuur 13: Top 3 meest genoemde vertrekredenen bij het vertrekthema Werkinhoud 
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Bovenstaande figuren laten zien dat er een aantal belangrijke aanknopingspunten zijn voor 
werkgevers om medewerkers in de toekomst binnen de organisatie te kunnen behouden. Met 
name aandacht voor ontwikkelmogelijkheden, de roosters, werkstress en uitdaging in de 
werkzaamheden bieden perspectief. 
 
 
 

Kwaliteit van werk 

 
In het tweede deel van de vragenlijst zijn naast de vertrekthema’s en vertrekredenen, ook een 
aantal stellingen voorgelegd aan de respondenten over werkinhoud, werksituatie, 
arbeidsvoorwaarden en relatie & communicatie, oftewel kwaliteit van werk. Deze stellingen zijn 
niet door alle respondenten beantwoord. In onderstaande tabellen staan de stellingen die de 
respondenten het meest positief en het meest negatief beantwoordden. Dit geeft aan waar 
vertrekkende medewerkers het meest en minst tevreden over waren in hun werk. 
 
Tabel 2: Meest positief beantwoorde stellingen 

Wat ervaren zorg- en welzijnsmedewerkers het meest positief Percentage 

Van mijn cliënten/patiënten kreeg ik waardering en respect 84,5% 

In mijn werk kreeg ik voldoende zelfstandigheid 82,3% 

In mijn werk kreeg ik voldoende verantwoordelijkheid 80,5% 

Mijn werk was inhoudelijk leuk 77,3% 

Ik beschikte over de juiste (hulp)middelen om mijn werk uit te voeren 69,5% 

 
Tabel 3: Meest negatief beantwoorde stellingen 

Wat ervaren zorg- en welzijnsmedewerkers het meest negatief Percentage 

Er waren voldoende collega’s om het werk te kunnen uitvoeren 42,9% 

Binnen de organisatie werd ik voldoende betrokken bij belangrijke besluiten 37,5% 

Mijn werkgever schonk voldoende aandacht aan mijn werksituatie 37,2% 

Voor mijn werkzaamheden was het salaris juist 36,6% 

Mijn werkdruk was meestal in balans 34,4% 

 
 
 

Ambassadeurschap 
 

 
Figuur 14: Ambassadeurschap 
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Net Promotor Score (NPS) = -33 

In het tweede deel van de vragenlijst is de respondenten gevraagd naar de waarschijnlijkheid dat zij 
hun werkgever zullen aanbevelen bij familie, vrienden en kennissen. In bovenstaande figuur is te 
zien dat 45,1% van de respondenten hun werkgever waarschijnlijk niet zal aanbevelen (criticasters). 
43,0% van de respondenten is gematigd enthousiast over hun werkgever, waarbij de 
waarschijnlijkheid dat zij een aanbeveling zullen doen gemiddeld is. De ambassadeurs, 11,9% van 
de respondenten, zijn het meest tevreden over hun werkgever en loyaal aan de organisatie. De 
kans is daardoor groot dat zij hun werkgever zullen aanbevelen.  
De Net Promotor Score (NPS) geeft het verschil aan tussen het aantal ambassadeurs en criticasters, 
waarmee de waarschijnlijkheid wordt aangegeven dat de respondentengroep hun werkgever zal 
aanbevelen. De NPS van de respondenten van dit onderzoek was in 2022 -33. Dit betekent dat het 
waarschijnlijker is dat een respondent zijn voormalige werkgever niet zal aanbevelen bij familie, 
vrienden en kennissen dan dat een respondent dit wel zal doen. 
 
 
 

Aan de slag! 

Wat is de Net Promotor Score (NPS) van jouw organisatie? Een positieve NPS betekent dat 
het grootste deel van de respondenten jouw organisatie zal aanbevelen bij familie, vrienden 
en kennissen. Hoe hoger de NPS, hoe beter. 
 
Wordt de NPS ook gemeten in een medewerkerstevredenheidsonderzoek? Verschilt deze 
score van de NPS van vertrekkende medewerkers? 

 
 
 

Nieuwe (werk)situatie zorgmedewerkers 
 
Aan de respondenten die het tweede deel van de vragenlijst invulden is gevraagd of ze al een 
nieuwe baan hadden gevonden op het moment van uit dienst treden. In onderstaande figuur is te 
zien dat ruim 80% een nieuwe baan had gevonden, waarvan bijna 5% als zelfstandige aan de slag 
gaat. 
 

 
Figuur 15: De toekomstige (werk)situatie van de respondenten 
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Aan de respondenten met een nieuwe baan of de respondenten die als zelfstandige aan de slag 
gaan, is gevraagd of ze binnen de sector zorg en welzijn blijven werken (en van branche wisselen), 
of dat ze de zorg- en welzijnssector verlaten. Ongeveer evenveel respondenten blijven in dezelfde 
branche werken of kiezen voor een andere branche in de sector zorg en welzijn. 17% van de 
respondenten kiest ervoor om buiten de zorg- en welzijnssector te werken.  
 

 
Figuur 16: De toekomstige werksituatie van de respondenten die een nieuwe baan hebben gevonden 

 
Wanneer we de verloopcijfers van CBS/AZW vergelijken met de resultaten van dit 
uitstroomonderzoek moeten we bij de CBS/AZW data de uitstroom naar 
zzp/pensioen/uitkering/inactief elimineren. Deze vergelijking klopt alsnog niet volledig, omdat de 
medewerkers die als zzp’er gaan werken in dit uitstroomonderzoek wel zijn meegenomen in de 
data. Vergeleken met de data van CBS/AZW blijven de respondenten uit dit uitstroomonderzoek 
vaker binnen de zorg- en welzijnssector werken (17,1% verlaat de sector versus 31,5%). Het 
aandeel dat binnen dezelfde branche blijft werken is ongeveer gelijk (42,8% versus 38,5%) en het 
aandeel dat binnen een andere branche gaat werken is bij dit onderzoek hoger (40,1% versus 
30,0%). 
 
 Klik hier voor verdere verdieping over de vertrekredenen naar bestemming in de 
themapublicatie ‘Uitstroomonderzoek 2022: Vertrek naar bestemming’.  
 
 
 

Aan de slag! 

Wat is de nieuwe (werk)situatie van de vertrekkende medewerkers binnen jouw organisatie? 
Hebben ze al een nieuwe baan gevonden? Gaan er medewerkers als zelfstandige aan de 
slag? 
 
Blijven deze medewerkers dan binnen dezelfde branche werken? Of kiezen ze ervoor te 
wisselen naar een andere branche of misschien wel de sector te verlaten? 

 
 
 
  

42,8%

40,1%

17,1%

Behouden voor de sector zorg en welzijn?

Werkzaam in dezelfde branche

Werkzaam in een andere branche
binnen zorg en welzijn

Werkzaam buiten de sector zorg en
welzijn

https://www.transvorm.org/bijlagen/651/uitstroomonderzoek-2022-vertrek-naar-bestemming30.pdf
https://www.transvorm.org/bijlagen/651/uitstroomonderzoek-2022-vertrek-naar-bestemming30.pdf
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Aan de respondenten met een nieuwe baan of respondenten die als zelfstandige aan de slag gaan, 
in een andere branche binnen de zorg- en welzijnssector, is gevraagd in welke branche ze gaan 
werken. Bijna 1 op de 4 respondenten gaat binnen de VVT werken, gevolgd door 16% in 
ziekenhuizen en 14% in de GGZ. Gezamenlijk gaat meer dan de helft van de respondenten in een 
van deze 3 branches werken. 
 

 
Figuur 17: De toekomstige branches binnen zorg en welzijn van de respondenten met een nieuwe baan 

 
Aan de respondenten die nog geen nieuwe baan hebben, (nog) niet op zoek zijn naar een nieuwe 
baan, of een nieuwe baan hebben buiten de sector zorg en welzijn, is gevraagd of ze overwegen 
om in de toekomst weer in de zorg- en welzijnssector te gaan werken. Meer dan de helft van de 
respondenten (52,6%) geeft aan niet meer terug te willen keren naar de sector. 
 

 
Figuur 18: Overwegen respondenten in de toekomst opnieuw te werken in zorg en welzijn? 

 
 
 
 
 
 
 
  

23,7%

16,2%

14,4%

11,0%

10,6%

10,3%

6,1%

6,1%

1,7%

Toekomstige branche

VVT

Ziekenhuizen

GGZ

Huisartsen

Sociaal werk

Gehandicaptenzorg

Jeugdzorg

Kinderopvang

Onderwijs

29,0%

18,4%

52,6%

Toekomst weer in zorg en welzijn?

Ja, in dezelfde branche

Ja, in een andere branche

Nee
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Uitstroom voorkomen? 
 

Het landelijk uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn geeft inzicht in 
vertrekredenen van medewerkers binnen zorg en welzijn. Hoe meer je leert 
over de vertrekredenen en bestemmingen van je medewerkers, hoe beter je 
er concrete acties aan kan koppelen om ongewenste uitstroom in de toekomst 
te voorkomen. En hoe meer grip je krijgt op je personeelsverloop. 
 
Het uitstroomonderzoek is in 2019 gestart en wordt uitgevoerd door Presearch. Landelijk doen er 
ruim 250 organisaties mee, waarbij alle branches van zorg en welzijn zijn vertegenwoordigd. Krijg 
inzicht in de motieven van jouw medewerkers en vergelijk met andere organisaties in de regio of in 
jouw branche. Met de waardevolle data voor jouw organisatie kun je doelgericht verbeteringen 
aanbrengen in je strategisch personeelsbeleid. 
 

 

Ook deelnemen? Dit levert het je op:  
 

 
 
Krijg korting via Transvorm 
Ben je aangesloten bij Transvorm en neem je deel aan kennisdomein 2: Loopbaan? Dan kun je je 
aanmelden voor het uitstroomonderzoek. De eerste twee jaar krijg je als organisatie korting via 
Transvorm.  
 

Meer weten? 
Voor meer informatie kijk je op de website. Heb je vragen? Wij denken graag met je mee over het 
inzetten van het uitstroomonderzoek binnen jouw organisatie.  
 
 Klik hier om contact op te nemen met Patty Claassens. 
 
 Klik hier om direct aan te melden. 
 
 

https://www.transvorm.org/medewerkers/d/q/id/41/patty-claassens
https://www.transvorm.org/behouden/informatie-tools/uitstroomonderzoek
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Verdiepende themapublicaties 
 
In deze publicatie zijn een aantal verwijzingen toegevoegd naar verdiepende themapublicaties van 
het uitstroomonderzoek 2022. Hierbij een overzicht van alle verdiepende themapublicaties: 
 
 
 Klik hier voor verdere verdieping over de vertrekredenen per leeftijdscategorie in de 
themapublicatie ‘Uitstroomonderzoek 2022: Vertrek naar leeftijd’.  
 
 Klik hier voor verdere verdieping over de vertrekredenen per dienstjarencategorie in de 
themapublicatie ‘Uitstroomonderzoek 2022: Vertrek naar lengte dienstverband’.  
 
 Klik hier voor verdere verdieping over de vertrekredenen naar bestemming in de 
themapublicatie ‘Uitstroomonderzoek 2022: Vertrek naar bestemming’.  
 
 Klik hier voor verdere verdieping over de vertrekredenen van de drie grootste branches in de 
themapublicatie ‘Uitstroomonderzoek 2022: Vertrek naar branche’.  
 
 Klik hier voor verdere verdieping over de vertrekredenen per functie in de  
themapublicatie ‘Uitstroomonderzoek 2022: Vertrek naar functie’.  
 
 
 
 
 

 

 

 

Transvorm is het samenwerkingsverband van werkgevers in de 

sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Bij Transvorm zijn bijna 

300 zorg- en welzijnsorganisaties aangesloten.  

 

Heb je vragen over of interesse in een aansluiting bij Transvorm? 

Neem dan contact op met de strategisch adviseur voor jouw regio: 

 
 https://transvorm.org/medewerkers 
 

https://www.transvorm.org/bijlagen/652/uitstroomonderzoek-2022-vertrek-naar-leeftijd00.pdf
https://www.transvorm.org/bijlagen/652/uitstroomonderzoek-2022-vertrek-naar-leeftijd00.pdf
https://www.transvorm.org/bijlagen/645/uitstroomonderzoek-2022-vertrek-naar-lengte-dienstverband00.pdf
https://www.transvorm.org/bijlagen/645/uitstroomonderzoek-2022-vertrek-naar-lengte-dienstverband00.pdf
https://www.transvorm.org/bijlagen/651/uitstroomonderzoek-2022-vertrek-naar-bestemming30.pdf
https://www.transvorm.org/bijlagen/651/uitstroomonderzoek-2022-vertrek-naar-bestemming30.pdf
https://www.transvorm.org/bijlagen/647/uitstroomonderzoek-2022-vertrek-naar-branche10.pdf
https://www.transvorm.org/bijlagen/647/uitstroomonderzoek-2022-vertrek-naar-branche10.pdf
https://www.transvorm.org/bijlagen/648/uitstroomonderzoek-2022-vertrek-naar-functie00.pdf
https://www.transvorm.org/bijlagen/648/uitstroomonderzoek-2022-vertrek-naar-functie00.pdf
https://transvorm.org/medewerkers


 

 


