
 

 

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 uitstroomonderzoek 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. 
 
Vertrek naar lengte dienstverband 
 
Sommige medewerkers vertrekken sneller dan anderen. Met name de groep jonge zorgmedewerkers 
vertrekt relatief snel. Daarom hebben we gekeken naar verschillen tussen de 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 en meer dan 5 jaar in dienst waren. 
  
Zoals verwacht op basis van de gegevens over vertrek naar leeftijd, was bij de groep medewerkers 
die binnen een jaar vertrok bijna de helft van de medewerkers jonger dan 30 jaar (46%).  
In de groep medewerkers die langer dan vijf jaar in dienst was, waren de dertigers het sterkst 
vertegenwoordigd.  
 

 
 
 
Vertrekredenen  
 
Medewerkers konden uit een lijst van 22 mogelijke vertrekredenen aangeven welke twee redenen 
hun belangrijkste redenen voor vertrek waren. Dit zijn de vijf belangrijkste redenen voor vertrek van 
de verschillende groepen naar lengte dienstverband:  
 
0-1 jaar 

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

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

Privéomstandigheden (reis- of studieplannen, mantelzorg etc.) 14% 
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Uitdaging in werkzaamheden 12% 

Contracturen (te weinig of te veel uren) en type dienstverband (bijv. vast 
contract) 12% 

 
1-2 jaar 

Werksfeer en samenwerking binnen de afdeling/het team/de organisatie 19% 

Loopbaanmogelijkheden 19% 

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

Uitdaging in werkzaamheden 14% 

Manier van werken in de organisatie en aansturing door mijn 
leidinggevende 12% 

 
2-5 jaar 

Loopbaanmogelijkheden 22% 

Uitdaging in werkzaamheden 20% 

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

Manier van werken in de organisatie en aansturing door mijn 
leidinggevende 13% 

Reisafstand (afstand woon- en werkverkeer) 11% 

 
Meer dan 5 jaar 

Manier van werken in de organisatie en aansturing door mijn 
leidinggevende 19% 

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

Uitdaging in werkzaamheden 17% 

Loopbaanmogelijkheden 16% 

Werk-privé balans 13% 

 

 Ongeacht de lengte van het dienstverband is de werksfeer een belangrijke reden om te 
vertrekken.  

 Hoewel het voor medewerkers die langer dan 5 jaar in dienst zijn niet de belangrijkste reden 
is om te vertrekken, wordt de reden daar nog iets vaker genoemd dan onder medewerkers 
die tussen de 1-2 jaar werkzaam waren voor een organisatie.  

 Ook uitdaging in het werk was belangrijk, ongeacht de lengte van het dienstverband. Al werd 
deze reden vaker genoemd als men wat langer in dienst was.  

 Voor medewerkers die korter dan een jaar in dienst waren, waren privéomstandigheden en 
de contractvorm/uren ook een belangrijke reden om te vertrekken.  

 Loopbaanmogelijkheden werden door mensen die binnen een jaar vertrokken niet in de top 
5 genoemd. Bij alle groepen die langer in dienst waren, was dit wel een belangrijke factor. 
Ook de manier van werken werd door al deze 3 groepen genoemd.  

 De inhoud van de werkzaamheden haalde de top 5 van vertrekredenen alleen bij 
medewerkers die binnen 1 of 2 jaar weer vertrokken.  

 Privéomstandigheden stonden alleen bij medewerkers langer dan 5 jaar in dienst in de top 5. 
Dit kan verklaard worden door de over het algemeen hogere leeftijd binnen deze groep en 
de eerder daarbij genoemde vertrekredenen waar privéomstandigheden ook al een 
belangrijke rol speelden.  

 
 
 



Vertrek voorkomen 
 
Onder medewerkers die binnen een jaar vertrokken, was het aandeel dat aangaf dat de werkgever er 
niets aan kon doen (54%) iets hoger dan onder de andere groepen (respectievelijk: 47%, 49% en 
49%).  
 
0-1 jaar 

 

 
1-2 jaar 

Niets, het werd tijd voor iets anders 26% 

Geen, mijn vertrekreden lag in de privésfeer 21% 

Meer ontwikkel-/doorgroeimogelijkheden bieden 19% 

Beter communiceren/luisteren door directe 
leidinggevende 14% 

Bieden van een vast contract of andere contracturen 11% 

 
2-5 jaar 

Niets, het werd tijd voor iets anders 33% 

Beter communiceren/luisteren door directe 
leidinggevende 20% 

Meer ontwikkel-/doorgroeimogelijkheden bieden 18% 

Geen, mijn vertrekreden lag in de privésfeer 16% 

Bieden van meer salaris of andere arbeidsvoorwaarden 13% 

 
Meer dan 5 jaar 

Niets, het werd tijd voor iets anders 30% 

Beter communiceren/luisteren door directe 
leidinggevende 24% 

Geen, mijn vertrekreden lag in de privésfeer 19% 

Meer ontwikkel-/doorgroeimogelijkheden bieden 16% 

Verminderen van de werkdruk 13% 

 

 Beter communiceren was een verbeterpunt ongeacht de lengte van het dienstverband.  

 Medewerkers die korter dan een jaar in dienst waren, geven als enige groep aan dat de 
werkgever hen had kunnen behouden met veranderingen in de inhoud van het werk en door 
aanpassingen in de werktijden te bieden. Wellicht dat nieuwe medewerkers vaak aan het 
kortste eind trekken bij het toewijzen van gunstige roosters. Anderzijds kan het ook dat 
medewerkers zich pas na de start van hun baan realiseren dat bepaalde roosters/werktijden 
hen opbreken.  

 Behalve de groep die binnen een jaar vertrekt, benoemen alle andere groepen het bieden 
van meer ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden. 

Niets, het werd tijd voor iets anders 30% 

Geen, mijn vertrekreden lag in de privésfeer 24% 

Beter communiceren/luisteren door directe 
leidinggevende 17% 

Veranderingen in de inhoud van het werk 12% 

Aanpassing van de werktijden 10% 



 Medewerkers die 1-2 jaar in dienst waren, benoemen het bieden van een vast contract/meer 
uren. Mogelijk dat mensen dus voornamelijk meer uren wilden of dat ze vroegtijdig op eigen 
initiatief vertrekken als een vast contract uitblijft.  

 Alleen medewerkers die 2-5 jaar in dienst waren, geven betere arbeidsvoorwaarden als 
mogelijkheid voor behoud aan.  

 En alleen de groep die langer dan 5 jaar in dienst was, geeft verlagen van de werkdruk als 
manier om het vertrek te voorkomen.  

 
Toekomstige baan 
 

 0-1 1-2 2-5 5+ 

Eigen initiatief 68% 71% 75% 80% 
Benaderd 
(extern) 27% 27% 24% 18% 

Uitzendbureau  5% 2% 1% 2% 
 
Medewerkers die binnen een jaar vertrekken, gaan vaker via een uitzendbureau aan het werk. 
Mogelijk dat medewerkers die snel vertrekken dit vaker doen zonder eerst een nieuwe baan te 
vinden, waardoor werken via een uitzendbureau een oplossing biedt. Het kan ook dat mensen die 
zich snel bedenken over een werkgever, voorzichtiger willen zijn met selecteren van een nieuwe 
baan/werkgever.  
Ook wordt deze groep het vaakst benaderd door de nieuwe werkgever om voor hen te komen 
werken. Als mensen ergens langer in dienst zijn, vinden medewerkers minder vaak een baan nadat ze 
door de nieuwe werkgever benaderd zijn. Of dit komt doordat werkgevers mensen met lange 
dienstverbanden minder vaak benaderen óf dat medewerkers met langere dienstverbanden minder 
makkelijk over te halen zijn door een nieuwe werkgever, kunnen we uit deze gegevens niet opmaken.  
 
Medewerkers die binnen een jaar weer vertrekken, lijken dit vaker te doen zonder al een nieuwe 
baan te hebben waar ze naar over kunnen stappen. Eerder zagen we al dat uit deze groep een hoger 
percentage via een uitzendbureau werkt. In onderstaande grafiek is te zien dat 9% van deze 
medewerkers nog werkzoekende is, aanzienlijk meer dan bij de andere groepen.  Het aandeel 
medewerkers dat nog in de zorg- en welzijnssector werkzaam is, is met 68% dan ook lager dan bij de 
drie andere groepen. Onder medewerkers die langer dan 5 jaar in dienst waren, is 5% momenteel 
werkzaam op zzp-basis. Dit is hoger dan in de groepen met kortere dienstverbanden. Ook het 
aandeel gepensioneerden is hoger. Wat verklaard kan worden doordat 16% van de medewerkers 
ouder is dan 60 jaar.  
 
 



 
 
De terugkeerbereidheid is niet wezenlijk lager onder de groep met het kortste dienstverband (81%). 
Dit is hetzelfde aandeel als bij de groep 2-5 jaar. Onder mensen die 1-2 jaar in dienst waren is de 
bereidheid het grootst: 87% sluit een terugkeer niet uit. 78% van de medewerkers die de sector 
verliet na een dienstverband van meer dan 5 jaar sluit een terugkeer niet uit.  
 

Conclusie 

Voor dit thema-artikel zijn de vertrokken medewerkers op basis van de lengte van hun dienstverband 

opgedeeld in vier groepen. De groep medewerkers die binnen een jaar vertrekt, verschilt het meest 

van de andere groepen. Deze groep gaf als enige privéomstandigheden als een van de belangrijkste 

reden voor vertrek. Ook geeft deze groep het vaakst aan dat het vertrek niet te voorkomen was door 

de werkgever. Medewerkers die binnen een jaar vertrekken, lijken dat vaker te doen zonder eerst 

een nieuwe baan te zoeken. Het is uit de onderzoeksresultaten niet eenduidig vast te stellen of dit 

vroege vertrek vooral te maken heeft met de persoonlijke omstandigheden van de medewerker, een 

mismatch met het werk of een mismatch met de organisatie.  

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. 
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