
 
 

Uitstroomonderzoek: verschillen naar functies: 

verpleegkundigen en verzorgenden  
 
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 
verschillende functiegroepen.  
Naast functiegroepen zijn er ook verdiepende thema-artikelen over leeftijd, branches, lengte 
dienstverband en vertrekbestemming.  
 
Van twee functiegroepen hebben we genoeg respondenten om ook een verdieping te kunnen maken 
op functieniveau. Het gaat dan om de verpleegkundige beroepen (mbo-verpleegkundigen, hbo-
verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen) en de 
verzorgenden.  
Net als bij de andere themapublicaties over het uitstroomonderzoek zijn de gegevens gebaseerd op 
vertrokken medewerkers die op eigen initiatief de werkgever hebben verlaten.  
 
Lengte dienstverband 
 
De lengte van de dienstverbanden voor het vertrek laten geen opmerkelijke onderlinge verschillen 
zien.  Ook zijn er geen opmerkelijke verschillen met de totale groep cliëntgebonden medewerkers uit 
de algemene publicatie met alle cliëntgebonden medewerkers.  
 

 
 
Vertrekredenen 
 
Vertrekkende medewerkers konden uit een lijst van 22 mogelijke vertrekredenen aangeven welke 
twee redenen voor hen het belangrijkste waren bij hun besluit om te vertrekken.  
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De vertrekredenen zijn als volgt voor de twee functiegroepen: 
 
Verpleegkundigen 

Uitdaging in werkzaamheden 21% 

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

Inhoud van mijn werk en/of de cliënten/patiënten 15% 

Werk-privé balans 14% 
 
Verzorgenden  

Werksfeer en samenwerking binnen de afdeling/het team/de organisatie 22% 
Manier van werken in de organisatie en aansturing door mijn 
leidinggevende 16% 

Werk-privé balans 14% 

Uitdaging in werkzaamheden 12% 

Privéomstandigheden (reis- of studieplannen, mantelzorg etc.) 10% 
 
Een aantal zaken vallen op aan de vertrekredenen van de twee functiegroepen:  

 Verpleegkundigen lijken meer te vertrekken vanwege de eigen professionele ontwikkeling; ze 
vertrekken vooral vanwege uitdaging in werkzaamheden en loopbaanmogelijkheden. Ook 
inhoud van mijn werk en/of de cliënten/patiënten wordt in de top 5 genoemd.  

 Voor verzorgenden lijkt de context van het werk een grotere rol te spelen in het vertrek. Vier 
van de vijf meest genoemde vertrekredenen gaan niet zozeer over de inhoud van het werk of 
de eigen ontwikkeling, maar over de omstandigheden waarin ze de werkzaamheden 
uitvoeren.  

 
Kijken we naar wat de werkgever anders had kunnen doen, dan zien we dat verschil ook terug.  

 Verpleegkundigen hadden liever aanpassingen gehad in de inhoud van het werk en de 
ontwikkelmogelijkheden.  

 Verzorgenden geven aan dat werkgevers meer aandacht hadden moeten hebben voor 
persoonlijke omstandigheden en het verminderen van de werkdruk.  

 Voor 10% van de vertrokken verzorgenden was de werkdruk een belangrijke reden voor 
vertrek. Bij de verpleegkundigen was dit met 8% iets lager.  

 Beide functiegroepen zijn het er over eens dat de werkgever met betere communicatie 
mensen had kunnen behouden.  

 
Verpleegkundigen 

Niets, het werd tijd voor iets anders 27% 

Beter communiceren/luisteren door directe 
leidinggevende 22% 

Geen, mijn vertrekreden lag in de privésfeer 18% 

Meer ontwikkel-/doorgroeimogelijkheden bieden 16% 

Veranderingen in de inhoud van het werk 13% 

 
Verzorgenden 

Niets, het werd tijd voor iets anders 31% 

Beter communiceren/luisteren door directe 
leidinggevende 25% 

Geen, mijn vertrekreden lag in de privésfeer 21% 



Verminderen van de werkdruk 14% 

Meer aandacht voor persoonlijke omstandigheden 13% 

 
De nieuwe werksituatie 
 
Ondanks dat voor beide functiegroepen geldt dat er sprake is van tekorten op de arbeidsmarkt, 
werden de verpleegkundigen en verzorgenden in dit onderzoek minder vaak dan andere 
cliëntgebonden medewerkers zelf benaderd door hun nieuwe werkgever. In het totale onderzoek 
gaat het om 23% van de zorgmedewerkers. Onder verpleegkundigen is dit 18% en onder 
verzorgenden 21% van de vertrokken medewerkers. Waar dit verschil door ontstaat is niet duidelijk.  
 
Vergeleken met de totale groep zorgmedewerkers is het aandeel verpleegkundigen en verzorgenden 
dat de sector zorg en welzijn verlaat voor een andere sector aanzienlijk lager. In totaal vertrekt 11% 
van het cliëntgebonden personeel. Onder verpleegkundigen en verzorgenden is dit 5%. Met het oog 
op  de grote personeelstekorten in deze functies, is dit een zeer positief signaal.  
 

 
 
Verzorgenden blijven vaker dan gemiddeld in de eigen branche werken. Dit is te verklaren doordat zij 
vaak actief zijn binnen de VVT-branche en er buiten deze branche ook minder mogelijkheden voor 
hen zijn. Verpleegkundigen switchen juist vaker van branche dan gemiddeld. Dit komt waarschijnlijk 
doordat verpleegkundigen juist wel in veel verschillende branches gezocht worden door werkgevers. 
Daarbij komt dat verpleegkundigen bij hun vertrekredenen ook al vaker aangaven dat ze nieuwe 
uitdagingen en andere inhoud van werkzaamheden zochten. Het switchen van branche is voor 
verpleegkundigen een mooie manier om invulling te geven aan deze behoefte.  
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Nieuwe functies verpleegkundigen 
 
Bij de verpleegkundigen zien we dat 79% van de respondenten ook in de nieuwe functie een 
verpleegkundig beroep uitvoert. Verder gaat een deel van de verpleegkundigen (12%) een andere 
zorginhoudelijke functie vervullen. In totaal blijft dus 91% van de verpleegkundigen actief in een 
zorgverlenende rol. Een klein deel van de verpleegkundigen kiest voor een niet-cliëntgebonden 
functie binnen de zorg en welzijn sector. Zij blijven dus wel in de sector, maar stappen over naar een 
rol in bijvoorbeeld het management. 
 

Mbo-verpleegkundige 40% 

Hbo-verpleegkundige of wijkverpleegkundige 26% 

Verpleegkundig specialist/Nurse Practitioner/Physician Assistent 9% 

Gespecialiseerd verpleegkundige (IC / SEH, dialyse, kinder, oncologie, 
etc.) 4% 

Overige cliëntgebonden functies (niet in deze lijst) 4% 

Persoonlijk begeleider/ambulant hulpverlener 4% 

Teamleider, zorgteammanager, coördinator (cliëntgebonden) 2% 

Management/leidinggevende/staf/beleid (niet-cliëntgebonden) 2% 

Overig niet-cliëntgebonden functie (niet in deze lijst) 2% 

Verzorgende-ig, verzorgende C/D, EVV 2% 

 
Nieuwe functies verzorgenden 
 
Bij de verzorgenden zien we iets meer variatie in de nieuwe functie. Ruim 2 op de 3 verzorgenden 
keert ook in die rol terug. Opvallend is dat 6% van de verzorgenden aangeeft nu als hbo-
verpleegkundige te werken. Verder valt op dat verzorgenden allemaal aangeven nu een 
cliëntgebonden functie te vervullen bij hun nieuwe werkgever. De verzorgenden die in de sector 
blijven, blijven dus echt actief in de zorg en stappen niet over naar een rol in management of 
ondersteunende afdeling.  
 

Verzorgende-ig, verzorgende C/D, EVV 68% 

Hbo-verpleegkundige of wijkverpleegkundige 6% 

Overige cliëntgebonden functies (niet in deze lijst) 4% 

Mbo-verpleegkundige 4% 

Persoonlijk begeleider/ambulant hulpverlener 3% 

Woonbegeleider, activiteitenbegeleider 3% 

Verpleegkundig specialist/Nurse Practitioner/Physician Assistent 2% 

Maatschappelijk werker, sociaal werker, medewerker toegang, buurtwerker/jeugd- en 
ouderenwerker 2% 

Doktersassistent/triagist 2% 

 
 
Conclusie 
 
Verpleegkundigen en verzorgenden wisselen om verschillende redenen van baan. Verpleegkundigen 
vertrekken vaker vanwege de eigen professionele ontwikkeling (uitdaging in werkzaamheden en 
loopbaanmogelijkheden). Verzorgenden vertrekken vaker vanwege de context van het werk. Hun 
meest genoemde vertrekredenen gaan niet over de inhoud van het werk, maar over de 
omstandigheden van het werk (o.a. werksfeer, manier van werken/aansturing).  



 
Ondanks de tekorten aan verpleegkundigen en verzorgenden, stappen deze medewerkers minder 
vaak over nadat ze zijn benaderd door de nieuwe werkgever dan andere cliëntgebonden 
medewerkers in dit onderzoek.  
 
Het aandeel medewerkers dat buiten de zorgsector gaat werken is lager dan bij andere 
cliëntgebonden medewerkers (5% tegenover 11%).  
79% van de verpleegkundigen blijft actief in een verpleegkundige functie. 12% van hen kiest voor een 
ander zorggebonden beroep binnen de zorgsector.  
Van de verzorgenden keert 68% terug als verzorgende. In totaal keert 95% van hen terug in een 
cliëntgebonden functie.  
 
 
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. 
 


