
 

 

Uitstroomonderzoek: bestemming na vertrek 
 

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 
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 een 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 alle respondenten vrijwillig 
vertrokken en hadden zij een cliëntgebonden functie.  
 
Resultaten naar vertrekbestemming 
 
Zoals vermeld in de algemene publicatie blijft ongeveer driekwart van de zorgmedewerkers die 
vertrekt binnen de sector zorg en welzijn werken. Iets meer dan 10% van de medewerkers verlaat de 
sector echter voor een andere sector. In dit artikel kijken we naar de verschillen tussen medewerkers 
die blijven en zorgmedewerkers die vertrokken zijn uit de sector.  
 
Leeftijdsopbouw 
 
In onderstaande figuur is voor beide groepen (blijvers en vertrekkers) aangegeven hoe de 
leeftijdsopbouw van de respondenten was.  

 Bij de groep medewerkers die blijft, zijn de twintigers het sterkst vertegenwoordigd.  

 Van de groep die de sector verlaat, was bijna 1 op de 3 dertiger.  

 Bijna 2 op de 3 medewerkers die buiten de sector gaat werken, was jonger dan 40 jaar. Bij de 
medewerkers die in de sector blijven, was 59% jonger dan 40.  

 De jongere groepen medewerkers zijn dus sterk vertegenwoordigd in de totale uitstroom (zie 
ook de themapublicatie naar leeftijd) en met name de dertigers zijn sterk vertegenwoordigd 
bij de groep die de sector verlaat.  

 



 
 
 
Lengte dienstverband 
 
Kijken we naar de lengte van het dienstverband van mensen die hun vorige baan opzegden, dan zien 
we geen noemenswaardige verschillen tussen de twee groepen. 
  

 
 
Vertrekredenen 
 
Ook wat betreft de meest genoemde redenen voor vertrek zijn de verschillen tussen de blijvers en 
vetrekkers uit de sector klein.  

 Hoewel er verschillen zitten in de percentages en volgorde, bestaat de top 3 wel uit dezelfde 
redenen voor vertrek.  

 Ook inhoud van werk en/of de cliënten/patiënten wordt door beide groepen vaak genoemd.  

 Medewerkers die de sector verlaten hebben, geven wel vaker aan dat ze vertrekken vanwege 
de werktijden in de functie. In veel cliëntgebonden functies ontkom je niet aan 
onregelmatige werktijden en werken buiten kantooruren. Op het moment dat medewerkers 
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dat niet meer op kunnen/willen brengen, zullen ze dus sneller buiten de sector op zoek 
moeten naar een nieuwe baan.  

 
In zorg 

Loopbaanmogelijkheden 19% 

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

Uitdaging in werkzaamheden 18% 

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

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

 
Zorg uit 

Loopbaanmogelijkheden 20% 

Uitdaging in werkzaamheden 20% 

Werksfeer en samenwerking binnen de afdeling/het team/de 
organisatie 12% 

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

Werktijden binnen mijn functie 12% 

 

Vertrek voorkomen 
 
Kijken we naar wat de werkgever anders had kunnen doen om de medewerker te behouden, dan 
zien we wel verschillen ontstaan.  
Onder zorgmedewerkers die in de sector blijven werken, is het aandeel medewerkers dat aangeeft 
dat de werkgever het vertrek niet had kunnen voorkomen aanzienlijk lager dan in de groep 
medewerkers die de sector heeft verlaten (43% vs. 61%).  
Dit is in lijn met de verwachting. Medewerkers die in de zorg blijven, verlaten primair de werkgever. 
De zorgmedewerkers die de sector verlaten, vertrekken ook juist vanwege de inhoud van het werk. 
Dit is ook te zien aan het verbeterpunt  ‘Veranderingen in de inhoud van het werk’. Alleen bij 
medewerkers die de zorgsector verlaten, was dit een manier geweest om het vertrek te voorkomen. 
Hoewel het wellicht niet opmerkelijk is dat veel medewerkers die de sector verlaten, aangeven dat 
hun werkgever daar niets aan kon doen, is het wel zorgwekkend. In tijden van grote 
personeelstekorten zoeken veel werkgevers juist naar mogelijkheden om medewerkers voor de 
sector te behouden. Kijkende naar de leeftijdsopbouw, de vertrekredenen en de manieren om 
vertrek te voorkomen, doen werkgevers er goed aan om juist de groep dertigers binnen de 
organisatie voldoende loopbaanperspectief en uitdaging te blijven bieden. Hoewel deze 
(leeftijds)groep minder last lijkt te hebben van de werkdruk, vormen de werktijden wel vaker een 
struikelblok.  
 
In zorg 

Niets, het werd tijd voor iets anders 28% 

Beter communiceren/luisteren door direct leidinggevende 22% 

Meer ontwikkel-/doorgroeimogelijkheden bieden 17% 

Geen, mijn vertrekreden lag in de privésfeer 15% 

Verminderen van de werkdruk 11% 

  
Buiten zorg 

Niets, het werd tijd voor iets anders 48% 

Beter communiceren/luisteren door direct leidinggevende 16% 



Meer ontwikkel-/doorgroeimogelijkheden bieden 14% 

Geen, mijn vertrekreden lag in de privésfeer 13% 

Veranderingen in de inhoud van het werk 13% 
 
De nieuwe werksituatie 
 
Wat betreft het zelf nemen van initiatief tegenover benaderd worden door een werkgever zijn er 
geen noemenswaardige verschillen tussen de groepen. Net als bij de andere themapublicaties van 
het uitstroomonderzoek zien we dat ongeveer driekwart van de medewerkers zelf op zoek gaat en 
ongeveer een kwart benaderd is door de nieuwe werkgever.  
 
Ook de top 3 van zoekmethodes is hetzelfde:  

 vacaturesites,  

 kennissen en  

 websites van organisaties.  
 
Het percentage respondenten dat momenteel buiten de sector werkt en bereid is om terug te keren 
naar de zorgsector is 38%. Dit is een stuk lager dan in de totale groep medewerkers die bereid is om 
terug te keren (81%). Onder medewerkers die nog werkzoekend zijn of momenteel niet beschikbaar 
zijn voor werk, is de bereidheid om terug te keren dus een stuk hoger dan onder mensen die al ander 
werk hebben gevonden.  
 
Conclusie 
 
In de groep cliëntgebonden medewerkers die de sector verlaten hebben, zijn de dertigers met een 
aandeel van 32% het sterkst vertegenwoordigd.  
Bij medewerkers die de sector hebben verlaten voor een baan buiten de sector, spelen werktijden 
vaker een belangrijke reden voor vertrek. Het verlagen van de werkdruk als manier om het vertrek te 
voorkomen, speelt bij deze groep juist een minder grote rol. Medewerkers die de sector verlaten, 
geven niet vaker aan dat de inhoud van de werkzaamheden een belangrijke rol speelde bij hun 
vertrek dan de medewerkers die in de sector bleven. Wel geven ze vaker aan dat veranderingen aan 
de inhoud van de functie het vertrek had kunnen voorkomen.  
Hoewel werkgevers in zorg en welzijn met het oog op de personeelstekorten zoveel mogelijk 
medewerkers voor de sector willen behouden, geeft een meerderheid van 61% van de vertrekkers 
naar buiten de sector 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. Heeft u door het lezen van dit artikel interesse gekregen in deelname? Organisaties 
die nog niet deelnemen aan het onderzoek kunnen zich nog aanmelden. Voor meer informatie of 
deelname aan het onderzoek, neem contact op met Aniek van der Meulen Bosma 
(beleidsadviseur/onderzoeker) via a.vdmeulenbosma@transvorm.org. 
 


