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In opdracht van Avans Hogeschool voerde Wise up Consultancy een marktonderzoek uit naar
de oorzaken van uitstroom van recent afgestudeerde hbo-verpleegkundigen uit de zorg- en
welzijnssector.
In totaal zijn er 35 interviews afgenomen met studenten hbo-verpleegkunde, alumni en
professionals. 449 respondenten (studenten en verpleegkundigen) hebben de enquête ingevuld.
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Managementsamenvatting
De zorg heeft te maken met een tekort aan hbo-verpleegkundigen. De aanwas van jonge
verpleegkundigen is van groot belang om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven verlenen.
Toch is de uitstroom van jonge verpleegkundigen (25 tot 35 jaar) uit de sector hoog. Deze
uitstroom is ongeveer 11% per jaar in Nederland. De Brabantse regio’s hebben een iets lagere
uitstroom van tussen de 8% en 9%.
Dit onderzoek heeft als doel inzichtelijk te maken wat de redenen van uitstroom zijn onder
recent afgestudeerde hbo-verpleegkundigen in de zorgsector. Studenten op de hboverpleegkunde opleiding zijn ook meegenomen in het onderzoek omdat zij veel inzicht hebben
met het werken in de sector vanuit de stages die zij lopen. Daarnaast vormen zij tijdens de
stages een beeld over het werken in de zorg. Een beeld dat doorwerkt in de keuzes in hun
carrière na de opleiding.
Het onderzoek bestond uit een kwalitatief deel met 35 interviews. Daarnaast vulden 449
respondenten de enquête in (kwantitatief deel). Zo ontstond een goed beeld over de
achterliggende oorzaken van uitstroom van recent afgestudeerde hbo verpleegkundigen.
Qua uitstroom gaf de enquête het volgende beeld:
•
•

6% van de respondenten in dit onderzoek is niet meer werkzaam in de zorg en
6% overweegt de zorgsector uit te stromen
42% van de respondenten overweegt te zoeken/heeft gezocht naar ander
werk (binnen en buiten de zorgsector).

Er zijn een 6-tal hoofdredenen gevonden als redenen voor de hoge uitstroom. We zullen deze
redenen kort benoemen.
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1. Stages en onboarding
De start van een carrière in de zorgsector verloopt in veel gevallen niet soepel, zo geven de
respondenten aan. Ongeveer in eenderde van de gevallen is de ervaring met de stages en
onboarding periode slecht. Bij de onboarding is de hoofdoorzaak dat nieuwe medewerkers te
snel te veel verantwoordelijkheden krijgen en te weinig tijd hebben zich goed in te werken.
26% van de studenten geeft aan te weinig te worden uitgedaagd. 12% ervaart een te hoge
werkdruk en krijgt onvoldoende ondersteuning van collega’s. Tijdens de stage en onboarding
zou een coach/ buddy uitkomst kunnen bieden om nieuwe medewerkers goed te laten landen
binnen een organisatie, zo gaven HR-professionals aan tijdens de interviews.

2. Doorslaggevende redenen voor vertrek
Redenen voor vertrek welke respondenten aangeven zijn de onregelmatige of ongunstige
werktijden (belangrijkste doorslaggevende reden voor vertrek), de hoge werkdruk, en een
hoge (fysieke) belasting (taakeisen). Maar ook redenen als: het wensen van meer uitdaging,
doorgroeimogelijkheden, betere beloning van- en waardering voor het werk en een betere
werksfeer zijn belangrijke doorslaggevende redenen voor vertrek (energiebronnen).

3. Gecombineerde redenen voor vertrek
Er is niet vaak één reden voor vertrek. Veelal is er sprake van een combinatie van factoren. Via
een clusteranalyse zijn 2 profielen gevonden onder de respondenten van 2 type hboverpleegkundigen die eerder uit zullen stromen dan de overige jonge zorgmedewerkers. Deze
zijn te typeren als ‘avonturiers’ en ‘zekerheidszoekers’:
19% van de hbo-verpleegkundigen (“Zekerheidszoekers”) ervaart een zeer hoge werkdruk in
combinatie met zeer weinig steun van collega’s. Zij (willen) vertrekken voor een lagere
werkdruk en een lagere (fysieke) belasting.
10% van de hbo-verpleegkundigen (“Avonturiers”) heeft een grote kans om uit te stromen
omdat zij de eigen talenten niet kwijt kan in het werk. Deze respondenten ervaren ook te
weinig mogelijkheden de kwaliteit van zorg te kunnen leveren die ze zouden willen. Daarnaast
ervaren zij een zeer hoge werkdruk en weinig steun van collega’s. Ze vertrekken omdat ze
behoefte hebben aan het kunnen bieden van meer kwalitatieve zorg, meer
doorgroeimogelijkheden, lagere werkdruk en meer steun van collega’s.
Veel van de afgestudeerde hbo-verpleegkundigen geven ook aan vaak taken te krijgen die niet
aansluiten op hun werk- en denkniveau. Job carving (het anders verdelen of opdelen van werk)
zou dit kunnen verminderen en het werk voor hbo-ers interessanter kunnen maken. Zo
ontstaan er ook arbeidskansen op andere niveaus.
Een combinatie van factoren leidt er uiteindelijk toe dat jonge professionals geen toekomst
meer zien bij hun huidige werkgever (of binnen de gehele zorgsector). Deze groepen hebben
een dermate lage bevlogenheid en/of hoge belasting van taakeisen dat een duurzame
arbeidsrelatie bij gelijkblijvende omstandigheden verloren gaat.
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4. Mobiliteit op de arbeidsmarkt
Ook de meest bevlogen medewerkers binnen een organisatie kunnen een keer een overstap
maken naar een andere functie of zorginstelling. Zij maken een overstap voor betere
doorstroommogelijkheden of een interessantere functie-inhoud. Ongeveer 37% van de
respondenten binnen dit onderzoek is in deze groep in te delen. Deze medewerkers kunnen
hun talenten goed inzetten in het werk en ervaren veel steun van collega’s. Mobiliteit op de
arbeidsmarkt is goed voor organisaties. Dit leidt tot kennisuitwisseling tussen organisaties en
hoeft daarom ook niet koste wat kost voorkomen te worden.

5. Generatiekloof
Uit het kwalitatieve onderzoek komt met name een generatiekloof op de werkvloer naar
voren. Studenten ervaren soms een slechte werksfeer en weinig steun van collega’s.
Afgestudeerde hbo-verpleegkundigen hebben het gevoel dat er negatief naar ze gekeken
wordt door oudere medewerkers. De kloof manifesteert zich ook in een andere manier van
werken (zorgen voor de cliënt of samenwerken met de cliënt). De kloof tussen generaties zal
binnen de ene zorgorganisatie groter zijn dan bij de andere. Toch verdient dit aandacht omdat
het leidt tot spanningen en slechte werksfeer. Vanuit het management is het van belang om te
sturen op de organisatiecultuur en één manier van werken na te streven.

6. Publieke opinie en debat
De grote administratieve belasting binnen de zorg krijgt veel aandacht binnen het publieke
debat. Uit dit onderzoek onder jonge professionals komt niet naar voren dat dit een
belangrijke oorzaak is voor de hoge werkdruk (of uitstroom). Afgaande op de jonge
professionals lijkt dit onderwerp te veel aandacht te krijgen in tegenstelling tot onderwerpen
die voor deze groep echt belangrijk zijn. Zoals het kwijt kunnen van talent in het werk, de
mogelijkheid hebben om kwaliteit te leveren, voldoende ontwikkel- en
doorgroeimogelijkheden en een lagere werkdruk. Ook zijn alumni vaak van mening dat er een
te negatief beeld wordt neergezet van de zorg.
Dit onderzoek geeft inzicht in de vertrekredenen van jonge professional, maar biedt ook
handvaten om de uitstroom terug te dringen. Deze handvaten komen uitgebreid aan bod in de
conclusies en aanbevelingen.
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1

Opzet
onderzoek

1.1 Inleiding
Om het tekort aan verpleegkundigen in de zorg- en welzijnssector te verkleinen, wordt
vol ingezet op het verhogen van de instroom in de verpleegkunde-opleidingen. Deze
inzet is effectief gebleken. De instroom binnen de opleiding hbo-verpleegkunde van
Avans Hogeschool is het afgelopen jaar met bijna 50% toegenomen. Echter eenmaal
afgestudeerd dan blijkt een substantieel deel van de studenten nooit de sector zorg- en
welzijnssector in te stromen of stroomt binnen een paar jaar na het afstuderen de
sector uit.
Avans Hogeschool is betrokken bij haar studenten en vindt het belangrijk dat deze op
een goede plek terechtkomen in de maatschappij. Avans heeft daarom onderzoek laten
verrichten door Wise up Consultancy naar de oorzaken van uitstroom van afgestudeerde
hbo-verpleegkundigen buiten de zorg- en welzijnssector. In dit rapport worden de
bevindingen gepubliceerd.

1.2 Doel van het onderzoek
De centrale doelstelling van het onderzoek was als volgt:
“Wat zijn de achterliggende oorzaken van uitstroom van recent (0 tot 5 jaar)
afgestudeerde hbo-verpleegkundigen buiten de zorg- en welzijnssector?”
Deelvragen:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Welke redenen zijn beslissend geweest voor verpleegkundigen om de zorgsector uit te
stromen?
Welke redenen zijn beslissend geweest voor bijna afgestudeerde studenten om niet in
de zorgsector te gaan werken?
Welke factoren spelen mee in de overweging van net afgestudeerde HBOverpleegkundigen om de zorgsector te verlaten?
Welke factoren spelen mee in de overweging om al dan niet in de zorgsector te gaan
werken voor bijna afgestudeerde studenten?
Welke taakeisen worden aan net afgestudeerde hbo-verpleegkundigen gesteld die
werkzaam zijn in de zorgsector?
Welke energiebronnen ervaren afgestudeerde hbo-verpleegkundigen die werken in de
zorgsector?
Zijn er verschillen te zien in de (arbeids-)waarden van hbo-verpleegkundigen die blijven
of juist uitstromen uit de sector? Is er een verschil te zien in persoonskenmerken?
Wat zou er volgens uitgestroomde verpleegkundigen moeten veranderen om hen te
behouden voor de zorg- en welzijnssector? En heeft ook Avans Hogeschool hier een rol?
Hoe tevreden zijn studenten over de begeleiding van Avans en de stage-instelling
tijdens de stage (BPV)? In hoeverre speelt de beleving hiervan een rol bij de uitstroom
die optreedt bij pas afgestudeerden?
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1.3 Aanpak van het onderzoek
Om de centrale vraagstelling en de deelvragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van
drie onderzoeksmethoden:
1. Deskresearch
In de deskresearch is een kwantitatieve analyse gegeven van het probleem en de
mogelijke oorzaken van uitstroom zoals die blijken uit eerder uitgevoerde onderzoeken.
2. Semigestructureerde interviews
In totaal zijn 35 interviews afgenomen met studenten hbo-verpleegkunde, alumni en
professionals. Tijdens de interviews is gebruik gemaakt van een topiclijst zodat alle
onderwerpen aan bod kwamen. De onderzoeker was vrij in het bepalen van de volgorde
waarin de verschillende onderwerpen werden behandeld. Op basis van de interviews is
een beeld gevormd van de oorzaken die ten grondslag liggen aan de (overwegingen van)
uitstroom van de recent afgestudeerden uit de zorgsector (exploratief).
3. Vragenlijst
Door interviews te combineren met het gebruik van vragenlijsten is het mogelijk om
kwalitatieve inzichten te staven onder een grotere groep respondenten (descriptief
onderzoek). In totaal hebben 449 respondenten deelgenomen aan het onderzoek,
waarvan 236 alumni en 213 studenten. Met name (ex-)Avans-studenten hebben
deelgenomen aan het onderzoek. Het onderzoek is via mail verspreid onder alumni van
de hbo-verpleegkunde opleiding (voltijd en deeltijd) van Avans Hogeschool. Daarnaast is
de vragenlijst ook gericht uitgezet op sociale media onder verpleegkundigen in NoordBrabant.

1.4 Doelgroepen
Voor de beantwoording van de centrale vraagstelling zijn verschillende doelgroepen
meegenomen:
•

Recent afgestudeerde hbo-verpleegkunde studenten (0 tot 5 jaar na
afstuderen). Het gaat zowel om studenten die de voltijdsopleiding als
die de deeltijdopleiding hebben gevolgd. Deze doelgroep bestaat uit 3
deelgroepen:
o
o
o

Afgestudeerden die besloten hebben een overstap te maken naar een
andere sector;
Afgestudeerden die dit overwegen;
Afgestudeerden die niet overwegen een overstap te maken naar een
andere sector.
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•

Zittende studenten in de opleiding hbo-verpleegkunde in het laatste
jaar van de opleiding, zowel deeltijd als voltijds. Deze doelgroep
bestaat uit 4 deelgroepen:
o
o
o
o

•

Studenten die besloten hebben niet te gaan werken in de zorg- en welzijnssector;
Studenten die er nog over twijfelen te gaan werken in de zorg- en
welzijnssector;
Studenten die in de zorg- en welzijnssector willen gaan werken;
Studenten die overwegen door te studeren.

Professionals die werken met studenten/ alumni zoals docenten,
stagebegeleiders en HR professionals.

Deze doelgroepen bieden interessante inzichten over (mogelijke) redenen van uitstroom
uit de zorg- en welzijnssector die bijdragen aan de beantwoording van de deelvragen.
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1.5 Onderwerpen en vragen in het onderzoek
De volgende onderwerpen en itemschalen zijn opgenomen in het onderzoek:
•
•
•
•

•

Mate waarin de opleiding hbo-verpleegkunde studenten voorbereidt op
het werken in de zorgsector
Ervaringen tijdens de stages
Begeleiding tijdens de inwerkperiode (onboarding periode)
Redenen om de sector te verlaten of een andere werkgever te zoeken
op basis van EVP-drivers (Employee Value Proposition) zoals: salaris,
doorgroeimogelijkheden, werkzekerheid, werksfeer etc.
Belangrijkste redenen voor vertrek (open vraag).

Drijfveren: in de enquête is een vraag opgenomen die de drijfveren van individuen in
kaart brengt. Drijfveren zijn een belangrijke factor in onze motivaties en is een indicatie
voor de component ‘willen’.
Job-Demands and Resources model (Schaufeli & Bakker), zie par. 2.9
•
•
•

Bevlogenheid binnen het werk (absorptie, vitaliteit en toewijding)
Taakeisen (werkdruk, emotionele belasting, fysieke belasting)
Energiebronnen (sociale steun van collega’s en leidinggevende,
autonomie, skills en ontwikkeling).
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1.6 Opbouw van het rapport
Het rapport is als volgt opgebouwd:
•

•

•

•
•

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten uit het deskresearch. In dit
hoofdstuk wordt ingegaan op de werkgelegenheid in de zorgsector en
de aanleiding voor dit onderzoek, de hoge uitstroomcijfers onder jonge
professionals binnen de zorg. Daarnaast wordt een uitleg gegeven over
het theoretisch model, namelijk het job demands & resources model
dat is meegenomen in het kwantitatieve onderzoek.
De inzichten die naar voren zijn gekomen uit de interviews worden
toegelicht in hoofdstuk 3. Het kwalitatief onderzoek biedt een kader en
geeft redenen voor vertrek uit de zorgsector en de ervaringen die
studenten en alumni hebben met het werken in de zorg.
De redenen voor uitstroom en de ervaringen met het werk in de
zorgsector zijn gekwantificeerd in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk zijn alle
resultaten voortkomend uit de vragenlijst uiteengezet. Op basis van een
clusteranalyse geeft dit hoofdstuk ook inzicht in verschillende groepen
die een verhoogde kans hebben om te zoeken naar ander werk of de
zorgsector uit te stromen en combinaties van redenen die veelal leiden
tot vertrek.
In hoofdstuk 5 zijn de conclusies van het onderzoek beschreven.
In hoofdstuk 6 volgen de aanbevelingen om meer jonge professionals te
behouden voor de zorgsector.
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2
Deskresearch

2.1 Werken in de zorg in Nederland
In het tweede kwartaal van 2019 waren er 1.226.500 medewerkers werkzaam in de zorg
(VWS, 2019). Het aantal werkenden in de sector neemt vanaf het eerste kwartaal in
2016 jaarlijks toe. Tot 2016 kromp het aantal werkenden in de zorgsector.
In Nederland zijn er ongeveer 205.400 verpleegkundigen werkzaam. Het grootste deel
daarvan is hbo-verpleegkundige, namelijk 134.000 (10,9% van alle werkenden in de
zorgsector), de overige 71.400 zijn mbo-verpleegkundigen (VWS, 2019).

2.2 Krapte op de arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt voor verpleegkundig en verzorgend personeel in Nederland is zeer krap
(UWV, 2019). Er zijn veel meer vacatures dan beschikbare gediplomeerde
verpleegkundigen. Dit geldt zowel voor gespecialiseerde verpleegkundigen als mboverpleegkundigen. Het UWV verwacht dat de vraag naar zorgmedewerkers verder zal
stijgen. Met als redenen: de toegenomen zorgvraag door de vergrijzing en toegenomen
investeringen in de kwaliteit van de verpleeghuiszorg (UWV, Zorg Factsheet
arbeidsmarkt, 2019).
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2.3 Aantal verpleegkundigen werkzaam per branche
De meeste hbo-verpleegkundigen zijn werkzaam in de ziekenhuizen en overige medisch
specialistisch zorg (namelijk 36%), gevolgd door verpleging, verzorging en thuiszorg
(23%), geestelijke gezondheidszorg (12%) en universitair medisch centrum (11%) (voor
de aantallen zie tabel 1). Hierin is een verschil te zien met de mbo-verpleegkundigen. Zij
werken het vaakst in de verpleging, verzorging en thuiszorg (52%), 24% werkt in de
ziekenhuizen en overige medische specialistische zorg.
In de huisartsenzorg en gezondheidscentra is het aandeel hbo-verpleegkundigen ten
opzichte van de totale werkgelegenheid in die branche het hoogst (zie tabel 1), namelijk
27%, gevolgd door de ziekenhuizen (22%) en de universitair medisch centra (19%). In de
verpleging, verzorging en thuiszorg is het aandeel hbo-verpleegkundigen 7%.

Branche
Universitair medisch
centrum
Ziekenhuizen en overig
med. spec. zorg.
Geestelijke
gezondheidszorg
Huisartsenzorg en
gezondheidscentra
Verpleging, verzorging en
thuiszorg
Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg
Sociaal werk
Overig zorg en welzijn
Totale werkgelegenheid
zorg

Totale
werkgelegenheid

Aantal hboverpleegkundigen

% hbo-verpleegkundigen
per branche

76.800

14.600

19%

216.400

48.400

22%

96.900

16.200

17%

31.400

8.500

27%

424.800

31.000

7%

172.900
30.800
52.000
125.400
1.226.500

5.100
1.600
1.300
7.400
134.000

3%
5%
3%
6%

Tabel 1. Aantal hbo-verpleegkundigen per branche Zorg en Welzijn medio 2019 (VWS, 2019)
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2.4 In- en uitstroom van medewerkers in de zorg
Sinds 2016 stroomden er meer medewerkers de sector in dan uit en nam het aantal
medewerkers in de zorg toe. Het verschil tussen in- en uitstroom is de afgelopen jaren
verder toegenomen (zie figuur 1).

Figuur 1: Arbeidsmobiliteit werknemers zorg en welzijn (CBS, Er komen meer medewerkers in de zorg dan er
weggaan, 2020)
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In figuur 2 is te zien dat er forse verschillen zijn tussen de branches ten aanzien van het
in- en uitstroom saldo. In de verpleging, verzorging en thuiszorg was de instroom in het
derde kwartaal veel hoger dan de uitstroom. De branche had in Q3 van 2019 het
hoogste instroomsaldo. Tot 2016 was dit ook de branche waar de meeste ontslagen
vielen door bezuinigingen op de zorg. In de ziekenhuizen, UMC’s en medisch
specialistische zorg liggen in- en uitstroom veel dichter bij elkaar.
In- en uitstroom van medewerkers per branche Q3 2019
Sociaal werk
Jeugdzorg
Gehandicaptenzorg
Verpleging, verzorging en thuiszorg
Overige zorg en welzijn
Huisartsen en gezondheidscentra
Geestelijke gezondheidszorg
Ziekenhuizen, UMC's, ov. med. spec. zorg
0

20000

Instroom

40000

60000

80000

Uitstroom

Figuur 2: In- en uitstroom van medewerkers per branche Q3 201

2.5 Uitstroom van medewerkers
De uitstroom in de zorgsector is hoog. In figuur 3 is de uitstroom van werknemers uit de
zorgsector weergegeven. In Q3 van 2019 is de uitstroom weer wat toegenomen. De
uitstroom bestaat zowel uit mensen die in een andere sector zijn gaan werken als
mensen die niet meer actief zijn als werknemer.
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Uitstroom zorg- en welzijnssector in duizenden medewerkers
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Figuur 3: Werknemers uitstroom zorg- en welzijnssector in duizenden medewerkers (AZW dashboard, 2020)

Met name onder jonge werknemers is de uitstroom uit de zorg- en welzijnsector hoog. In
het tweede kwartaal van 2019 was de uitstroom van medewerkers tussen de 25 en 34
jaar 10% (VWS, 2019). In de sectoren waarin de meeste hbo-verpleegkundigen werkzaam
zijn ligt de uitstroom van 25 tot 34 jarigen tussen de 9 en de 11% (zie tabel 2).

Branche
Ziekenhuizen, UMC's, ov. med.
spec. zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Verpleging, verzorging en thuiszorg
Huisartsen
en gezondheidscentra
Overige Zorg en Welzijn
Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg
Sociaal werk
Zorg (alle branches behalve
kinderopvang)

15 t/m 24
Jaar*

25 t/m 34
jaar

35 t/m 44
jaar

45 t/m 54
jaar

55 t/m 64
jaar

21

9

6

4

7

23
19
17

9
11
8

7
8
7

6
6
5

8
8
7

24
18
34
43
21

15
8
16
20
11

11
7
14
16
8

9
5
14
15
6

10
8
15
16
8

*De uitstroom van 15 t/m 24 jarigen is relatief hoog doordat tijdelijk- en vakantiewerk in de cijfers zijn meegenomen.

Tabel 2: aandeel uitstroom in de zorg per leeftijdscategorie in Q4 2018 (CBS, AZW uitstroom zorg en welzijn
naar leeftijd, 2019)
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2.6 Mobiliteit binnen de zorgsector
De mobliteit tussen branches binnen de zorgsector is de afgelopen 5 jaar
(Q3 2015 en Q3 2019) met ongeveer 30% toegenomen. Met name vanuit de geestelijke
gezondheidszorg (+88%) en de jeugdzorg (+87%) is de uitstroom naar andere
zorgbranches fors gestegen. In de verpleging, verzorging en thuiszorg is de uitstroom
naar andere zorgbranches met 22% toegenomen en binnen de ziekenhuizen en medisch
specialistische zorg 15%. Opvallend is dat binnen de branche huisartsen en
gezondheidscentra de uitstroom fors is afgenomen met 58%, een branche waar relatief
veel hbo-verpleegkundigen werken. De ontwikkelingen in de mobiliteit over de jaren
heen per branche zijn weergegeven in figuur 4.

Uitstroom van medewerkers per branche binnen de zorg sector
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Ziekenhuizen, UMC's, ov. med. spec. zorg

Geestelijke gezondheidszorg

Huisartsen en gezondheidscentra

Overige zorg en welzijn

Verpleging, verzorging en thuiszorg

Gehandicaptenzorg

Jeugdzorg

Sociaal werk

Figuur 4: Uitstroom van medewerkers per branche binnen de zorg sector (bron:cbs statline)

32
Oorzaken van Uitstroom van Hbo-verpleegkundigen – Wise up Consultancy 2020

2.7 Werken in de zorg in Brabant
Over het algemeen ligt de uitstroom van medewerkers in de zorg in
de leeftijd van 25 tot 35 jaar tussen de 8 en 9% (zie tabel 3). Dit is
hoog ten opzichte van andere leeftijdsgroepen. De uitstroom van 25
tot 35 jarigen is in vrijwel alle branches en regio’s van Brabant
relatief gezien laag ten opzichte van Nederland. De ontwikkeling in de
uitstroom over de jaren heen van 25 tot 35 jarigen is te vinden in
bijlage 1.
Opvallend is dat de uitstroom van jonge medewerkers in de
Brabantse regio’s (op Zuidoost-Brabant na) in de ziekenhuizen
lager ligt dan in de rest van Nederland.

Branche

Nederland

Totaal zorg en welzijn
(smal)
Ziekenhuizen, UMC's,
ov. med. spec. zorg
Geestelijke
gezondheidszorg
Huisartsen en
gezondheidscentra
Overige Zorg en Welzijn
Verpleging, verzorging
en thuiszorg
Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg
Sociaal werk

N-OostBrabant

Z-OostBrabant

WestBrabant

MiddenBrabant

11

8

9

8

9

9

5

7

6

6

9

9

9

7

9

8

9

6

8

7

15
11

11
9

14
9

12
9

13
11

8
16
20

7
15
16

6
16
17

6
15
17

7
11
13

Tabel 3: Aandeel uitstromers in de leeftijd van 25 tot 35 jaar ten opzichte van het totale aantal werknemers
in die leeftijd per branche en per regio in Q4 2018
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2.8 Redenen van uitstroom
De regionale werkgeversverbanden in de sector zorg en welzijn hebben samen een
uitstroomonderzoek uitgezet (Regioplus, 2019). Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste
uitstroom plaatsvindt in het eerste jaar dienstverband (27,5% van het totaal van
vertrekkende medewerkers). De meeste uitstroom vindt plaats binnen de sector
namelijk 70%. 12% van de uitstroom gaat werken buiten de sector.
De top tien redenen voor vertrek die naar voren komen uit dit onderzoek zijn:
1. Loopbaanmogelijkheden
2. Uitdaging in de werkzaamheden
3. Manier van werken en aansturing
4. Werksfeer en uitdaging
5. Inhoud werk/ cliënten
6. Reisafstand
7. Salaris- en arbeidsomstandigheden
8. Privé omstandigheden
9. Contracturen/ type dienstverband
10. Werktijden
De redenen voor vertrek in bovengenoemd onderzoek hebben betrekking op de
volledige uitstroompopulatie. Dit onderzoek (waarvan de resultaten beschreven zijn in
hoofdstuk 3 en 4) richt zich op hbo-verpleegkundigen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar.
De verwachting is dat deze groepen deels andere redenen voor vertrek aangeven.

2.9 Bevlogenheid in de zorg en welzijnssector
Om een inschatting te kunnen maken of medewerkers goed in hun vel zitten en welke
medewerkers een grotere betrokkenheid hebben en daarmee een kleinere kans de
organisatie of het werkveld te verlaten, wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van het
Job Demands & Resources model (Bakker, 2013), zie figuur 5.
Bevlogenheid is een affectief-cognitieve toestand van opperste voldoening die wordt
gekenmerkt door:
1. Vitaliteit: bruisen van energie, zich sterk voelen en over grote mentale
veerkracht beschikken
2. Toewijding: betrokkenheid bij het werk en gevoel van trots en
enthousiasme
3. Absorptie: het opgaan in het werk.

34
Oorzaken van Uitstroom van Hbo-verpleegkundigen – Wise up Consultancy 2020

In het JDR-model leiden job resources (energiebronnen) tot een verhoogde
bevlogenheid en hebben job demands (taakeisen) een negatief effect op de ervaarde
energiebronnen. Elke sector heeft eigen specifieke taakeisen en energiebronnen. De
blauwe lijnen in figuur 5 zijn onderdeel van dit onderzoek.
Voorbeelden van taakeisen zijn een hoge werkdruk en mentale en fysieke belasting.
Voorbeelden van energiebronnen zijn sociale steun van collega’s, autonomie binnen het
werk, het kunnen inzetten van talenten en skills. Hoge taakeisen of gebrek aan
energiebronnen hangen nauw samen met de redenen van vertrek zoals die gevonden
zijn in het onderzoek van de werkgeversorganisaties binnen de zorg en welzijn.

+
Taakeisen

Stressreacties
(burnout)

+

Negatieve
uitkomsten

-

Energiebronnen

Bevlogenheid

+

Positieve uitkomsten

+

Figuur 5: Job Demands & Resources model (Bakker, 2013)
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3

Kwalitatief
onderzoek

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zijn de onderzoeksresultaten van het kwalitatief onderzoek beschreven
(exploratief). De volgende onderwerpen worden nader uitgewerkt teneinde een juiste
context voor de oorzaken en overwegingen m.b.t. het verlaten van de zorgsector uiteen
te kunnen zetten en deze nader te verklaren:
1.
2.
3.
4.
5.

Studeren in de zorg bij Avans
Stages en begeleiding
Onboarding, begeleiding tijdens inwerktrajecten
Uitdaging en ontwikkeling
Algemeen beeld en tevredenheid van jonge professionals en studenten
ten aanzien van het werken in de zorg
6. Redenen om de zorg te verlaten of om niet in de zorg te gaan werken
7. Energiebronnen en taakeisen.

3.2 Onderzoekspopulatie
Er zijn in totaal 35 interviews afgenomen onder de volgende populatie:
1.
2.
3.
4.
5.

Laatste jaar voltijd studenten (12 interviews)
Laatste jaar deeltijd student (1 interview)
Alumni (13 interviews)
Deeltijd alumni (5 interviews)
HR en onderwijskundige professionals (4 interviews).

Twee van de twaalf gesproken studenten (17%) en elf van de achttien (61%) gesproken
alumni werken niet in de zorgsector of overwegen om buiten de zorgsector te gaan
werken. Deze percentages bieden een goede basis om betrouwbare uitspraken te
kunnen doen over de oorzaken van verloop alsmede overwegingen om buiten de zorg
sector werk te zoeken.

3.3 Studeren in de zorg bij Avans
Over het algemeen zijn de studenten en alumni zeer tevreden over Avans als opleider en
de opleiding hbo-verpleegkunde. De fijne docenten worden geroemd mede door het
persoonlijke contact.
Studenten geven aan dat ze met name in het begin van de opleiding goede begeleiding
krijgen. Ze worden goed geholpen en krijgen persoonlijke aandacht. De studenten zijn
met name positief over hun mentoren.
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Studenten geven aan breed te worden opgeleid zodat ze alle functies in de zorg kunnen
invullen, maar dat is in de praktijk niet altijd even effectief. Ze zien liever meer
mogelijkheden om zich te specialiseren in een richting die ze interessant vinden.
Alumni geven aan dat de opleiding zelf tamelijk theoretisch van aard was en niet altijd
een goed beeld geeft van het werk en de diversiteit van functies in de sector. Ook de
deeltijd alumni geven aan dat de opleiding dichter bij de praktijk zou mogen staan.
Een deel van de deeltijd alumni geeft aan dat de toegevoegde waarde van de opleiding,
niet vanzelfsprekend is. De oudere deeltijd alumni geven aan dat zij ook zonder hbodiploma uiteindelijk senior waren geworden. Het behalen van een hbo-diploma draagt
daar maar beperkt aan bij.

3.4 Stages en begeleiding
Stage-ervaringen van studenten
Over het algemeen worden de stages als iets positiefs gezien door elke student; het
kunnen opdoen van nieuwe ervaringen en het leren in de praktijk. De studenten zijn blij
met de diversiteit aan stages die geboden wordt. Ook vinden ze het fijn dat de plekken
voor hen worden gevonden. Toch is er ook veel kritiek van studenten over de manier
waarop zij worden gezien en worden behandeld tijdens stages. Ze worden ingezet om
gaten in de formatie op te vullen in plaats van dat ze bovenformatief ingezet worden
met de focus op leren en ontwikkelen. Ze krijgen hierdoor te snel te veel
verantwoordelijkheden. De ernst van dit probleem verschilt per stage maar over het
algemeen is het overal wel in een bepaalde mate zichtbaar, zo is de mening van de
studenten. Daarnaast ervaren veel studenten een slechte werksfeer en weinig steun
van collega’s. Dit heeft een zeer negatief effect op de stage-ervaring.
Er zijn veel werkbegeleiders die allemaal verschillende werkwijzen hebben. Bij de ene
stage is er de begeleiding voldoende, in anderen gevallen is deze onder de maat.
Studenten missen in dat geval een rolmodel in deze fase van hun opleiding.

Begeleiding vanuit de opleiding tijdens stages
Studenten verwachten dat ze bij vragen terecht kunnen bij docenten en dat ze geholpen
worden op de momenten dat ze vastlopen of wanneer het even niet goed gaat met de
begeleider vanuit de stage. Dit gebeurt niet altijd op een goede manier volgens de
studenten.
Dit beeld wordt ondersteund vanuit de alumni. Zij stellen dat docenten vanuit Avans wat
dichter op de stages zouden kunnen zitten. De begeleiding zou intensiever en meer met
het oog op de beroepspraktijk vormgegeven moeten worden, zo geven de alumni aan.
Op die manier is er ook meer toezicht vanuit Avans op de kwaliteit van de leeromgeving.
De afwisselende stages zijn erg belangrijk geweest voor de beeldvorming van het echte
werk in de zorg (een verpleegkunde student van Avans volgt zes stages).
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Ook voor heftige ervaringen op de werkvloer is extra begeleiding gewenst, naast de
intervisiegroepen vanuit Avans, aldus de alumni.
Studenten hebben het gevoel dat er te weinig wordt gedaan met de voorkeuren van
studenten wat betreft de stages en dat ze niet altijd gehoord worden als ze problemen
hebben op de stage. Daarentegen zijn de studenten wel zeer dankbaar dat alle stages
altijd geregeld worden vanuit Avans.

3.5 Onboarding: begeleiding tijdens inwerktrajecten
De alumni geven aan te snel en teveel verantwoordelijkheden te krijgen als ze gaan
werken. Ook zijn ze van mening dat de inwerktrajecten voor nieuwe medewerkers
(noodgedwongen) te kort zijn en de begeleiding te beperkt is. Voor jonge, recent
afgestudeerde hbo-verpleegkundigen zijn de problematieken van cliënten waarmee zij
te maken krijgen vaak erg heftig. De ervaringen van alumni tijdens de inwerkperiode
verschillen enorm. Er zijn hele positieve ervaringen alsook hele negatieve. Dit verschil is
niet sectorgebonden maar eerder werkgeverspecifiek.
Zowel prettig verlopende stages als gedegen inwerktrajecten worden voor de
toekomstige toewijding aan de zorgsector door jonge professionals als zeer waardevol
ervaren. Volgens de HR professionals kan met name een goed rolmodel leiden tot meer
toewijding en commitment bij nieuwe medewerkers en hun behoud voor de zorgsector.

3.6 Uitdaging en ontwikkeling
Het was voor de meeste alumni niet lastig om op hbo-niveau een functie te vinden. Wel
blijkt in de praktijk dat (te) veel taken op mbo-niveau verricht moeten worden. De jonge
professionals hebben het gevoel te weinig te worden ingezet op echte HBO-taken zoals
klinisch redeneren en kwaliteitsverbeteringen.
Het verschil tussen mbo- en hbo-niveau en de mate waarin medewerkers op hbo-niveau
kunnen denken en handelen wordt zeker ervaren, terwijl er niet altijd sprake is van
functiedifferentiatie. Een deel van de alumni geeft aan gelijkgestemden op hbo-niveau
te missen in de werkomgeving. Jonge professionals hebben tevens het gevoel dat er
negatief tegen hbo’ers wordt aangekeken door de oudere generaties, een voorbeeld
hiervan is de rol van de regieverpleegkundigen die enorm veel weerstand opriep. De
functie van regieverpleegkundigen moest een nieuwe functie worden binnen de zorg.
Deze functie zou het verschil tussen hbo- en mbo-verpleegkundigen formaliseren.
Bepaalde taken zouden dan alleen mogen worden uitgevoerd met een hboverpleegkunde opleiding en wanneer iemand als regieverpleegkundige geregistreerd
zou staan in het BIG-register. Onder druk van veel ervaren mbo-ers, die zich zouden
moeten bijscholen om hun werk te kunnen blijven uitvoeren, is deze functie niet
toegevoegd aan het functiegebouw.
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Verschillen tussen de branches
Over het algemeen stellen wijkverpleegkundigen dat ze meer handelingsvrijheid hebben
en meer met eigen ideeën kunnen doen dan de ziekenhuisverpleegkundigen. Door
wijkverpleegkundigen wordt gesteld dat het hebben van een hbo-achtergrond goed tot
z’n recht komt vanwege het vele regelwerk, vooruitdenken en samenwerken. Ze merken
dat er een goede samenwerking is met mbo-medewerkers die juist veel werk uit handen
nemen. Daardoor houden ze zelf meer tijd over voor de preventieve zorg. In de
wijkverpleging vinden de hbo-verpleegkundigen de taakverdeling goed.
In het ziekenhuis ligt de focus meer op efficiëntie en het werken volgens protocollen en
richtlijnen. Er is ook sprake van vertrek van verpleegkundigen van het ziekenhuis naar
thuiszorgfuncties met meer hbo-taken. In het ziekenhuis ervaren verpleegkundigen
echter wel meer loopbaan- en specialisatiekansen.

Opleiding- en ontwikkelkansen
Alumni geven aan dat ze zelf achter opleidings- en ontwikkelingskansen aan moeten
gaan. Er wordt weinig proactief geacteerd en gestimuleerd vanuit werkgevers. Dit heeft
als consequentie dat men zich onvoldoende gewaardeerd voelt. Dit beeld komt naar
voren binnen alle branches. Ook zijn de mogelijkheden om projectmatig te werken te
beperkt. Projectmatig werken via een detacheringsbureau in de zorgsector wint aan
populariteit. Dit komt omdat over het algemeen werken via een detacheringscontract
beter betaald wordt en flexibeler is. Stijgende loonkosten voor de werkgever en minder
binding met cliënten en collega’s worden als zeer negatieve bijeffecten genoemd.
Alumni kijken naar doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden binnen de sector maar zijn
niet aan de sector gebonden. Wanneer ze verwachten zich buiten de sector beter te
kunnen ontwikkelen, zijn ze bereid een overstap te maken. Ze kijken bovenmatig naar
het (hoger)onderwijs als overstapsector.

Studenten
Alle studenten verwachten snel werk te vinden dat aansluit bij hun niveau en wensen.
De meeste studenten zeggen hun hbo werk- en denkniveau goed kwijt te kunnen in de
stages, maar hebben het gevoel er nog lang niet te zijn als ze straks echt aan het werk
gaan. Ze verwachten dat het lastig zal zijn om hun hbo-rol waar te gaan maken te
midden van veel ervaren mbo’ers.
Studenten geven aan dat het werken in de zorg altijd een uitdaging is. Doordat
patiënten een andere zorgvraag hebben, blijft het werk afwisselend en anders dan een
standaard 9 tot 5 kantoorbaan en dat moeten werken in de zorg ook niet zijn. De
studenten doen het echt voor het patiënt-gerelateerde werk. Ze vinden het interessant
om bij elk individu te kijken wat er aan de hand is en hoe hem of haar te helpen. De
ervaring is dat mensen snel tevreden zijn als je ze helpt, het werk wordt gewaardeerd.
Hierdoor wordt je zelfverzekerder en dat geeft voldoening zo geven de studenten aan.
Het is belangrijk om contact met mensen te hebben, dat je met ze kan praten en daar de
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tijd voor kunt nemen. Het is een sociale baan, de studenten werken graag met andere
mensen. Je doet dit werk om voor andere mensen te zorgen. Het is de menselijke kant
die echt essentieel is.
De studenten geven aan dat zij nog een incompleet beeld van alle mogelijkheden
hebben die de zorgsector te bieden heeft bij aanvang van de studie. Pas na het afronden
van alle stages ontstaat dit beeld. Waar men voor aanvang van de studie veelal een
voorkeur voor een baan in het ziekenhuis had, is er vaak een positiever beeld van de
mogelijkheden in de thuiszorg ontstaan na de opleiding. Over het algemeen willen alle
geïnterviewde studenten een combinatie van een baan aan het bed met overige taken
en projecten op hbo-niveau.

3.7 Kwaliteit van zorg
Een algemeen beeld dat de alumni uitdragen, is dat de zorg zich meer aan het focussen
is op het op tijd draaien van de ‘productie’ in combinatie met een steeds complexere
zorgvraag van patiënten.
De oorzaak hiervan is de hoge werkdruk en de personeelstekorten die hieraan ten
grondslag liggen. Zij kunnen niet de kwaliteit van zorg leveren die zij intrinsiek willen
bieden door de hoge werkdruk. Ook is het daardoor lastiger om kwaliteitsverbeteringen
door te voeren. Dit leidt tot spanning bij de alumni. Daarnaast benoemen sommige
alumni letterlijk de angst om diensten over te dragen aan collega’s omdat men bang is
dat de patiënt niet de goede zorg krijgt.
Daar komt bij dat inzichten over hoe de zorg geleverd moet worden, verschilt tussen de
verschillende generaties op de werkvloer. Deze inzichten botsen met elkaar. Binnen de
verpleegkundige doelgroep heerst volgens de HR-professionals bij de oudere generaties
op de werkvloer veelal een “we moeten zorgen voor de client” mentaliteit. Terwijl de
eigen regie van de client steeds meer centraal is komen te staan. Jonge
verpleegkundigen zijn opgeleid om dit gedrag bij de cliënt te stimuleren. Terwijl een
groot deel van de oudere generatie verpleegkundigen zich deze nieuwe manier van
werken nog niet eigen heeft gemaakt. De cultuurverandering die door veel organisaties
is ingezet, lijkt daarmee op veel plekken nog niet succesvol. Jonge professionals kunnen
een bijdrage leveren aan deze cultuurverandering maar hebben daar ruggensteun bij
nodig. Alumni geven aan dat er naar ze wordt gekeken vanuit het standpunt “de jonge
hbo’er die het wel even komt vertellen hoe het moet”. Dit dwarsboomt vooral de jonge
professionals die niet assertief genoeg zijn om te komen met verbetervoorstellen.
De HR professionals geven aan dat jonge professionals nieuwe dingen uit willen
proberen en willen veranderen. De vraag is of de nieuwe hbo-verpleegkundigen hier
voldoende ruimte voor krijgen. Tijdens sollicitatiegesprekken lijkt het allemaal te
kunnen, maar in de waan van de dag op het werk krijgen ze vaak minder kansen dan
verwacht. Ideeën worden aangedragen in het middenkader maar krijgen geen prioriteit.
Dit leidt tot enorme frustratie. Bij zowel jonge als ervaren professionals.
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Studenten
Studenten komen er tijdens de stages achter dat verpleegkundigen simpelweg niet de
kwaliteit van de zorg kunnen bieden die ze zouden willen bieden vanwege tijdsgebrek en
hoge werkdruk.

3.8 Werkdruk
Er is sprake van een negatieve spiraal die inhoudt dat verpleegkundigen steeds vaker
overwegen de sector te verlaten door de toegenomen werkdruk die is ontstaan door
capaciteitsproblemen. Dat leidt vervolgens weer tot onvrede en vertrek van andere
medewerkers. Daar komt nog eens bij dat de algemene ervaring luidt dat het hard
werken is in de zorgsector met regelmatig een te zware mentale en fysieke belasting,
waar een lage beloning tegenover staat. Opvallend is dat meerdere geïnterviewden
uiten dat het beeld dat door de media over het werken in de zorg wordt geschetst te
negatief is en ook een bijdrage levert aan deze negatieve spiraal. Er is een discrepantie
tussen hoe de buitenwereld aankijkt tegen de status van het beroep (ervaren als
denigrerend door de alumni) en hoe zwaar en waardevol het beroep in werkelijkheid is.
Dit leidt tot frustraties.
Opmerkelijk is dat er herhaaldelijk wordt benadrukt dat een flinke dosis assertiviteit en
het goed kunnen omgaan met druk/stress van groot belang zijn om het te redden in de
huidige zorgsector. Assertieve mensen komen voor zichzelf op, uiten hun ideeën,
bewaken hun grenzen en eisen nieuwe projecten en uitdagingen op.
Administratieve lasten worden in het publiek debat vaak als dé oorzaak voor de hoge
werkdruk genoemd. Over het algemeen wordt de administratieve last als vervelend
ervaren maar niet als superhinderlijk. De een vindt het vervelender dan de ander.
Dubbele administratie wordt vanzelfsprekend als zinloos ervaren. Er wordt pas over de
administratieve lasten gesproken op het moment dat de onderzoekers het in de
interviews aanhalen. De administratieve belasting lijkt bovenmatig veel aandacht te
krijgen als oorzaak van de hoge werkdruk.

Studenten
Een deel van de studenten geeft aan dat werk zwaar kan zijn, zowel door de werkdruk
als door de heftige momenten (mensen die ziek zijn, mensen die overlijden). Studenten
onderschatten vaak de werkdruk en krijgen op voorhand niet altijd alle informatie over
het werk in de zorg (dus ook de negatieve informatie). De realiteit blijkt dan vaak anders
te zijn.
De meeste studenten geven aan dat ze toch op een bepaalde manier een negatief beeld
hadden (of nog steeds hebben) van het werken in de zorg. Hier zijn verschillende
redenen voor. Een aantal studenten geeft aan dat toch vaak het plaatje wordt geschetst
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(door de omgeving) dat je het vieze werk doet: mensen wassen, billen schoonmaken,
mensen eten geven. Dat blijkt in de praktijk toch wel heel anders te zijn en het beeld
verandert dan ook na het volgen van de stages. Ook studenten vinden daarmee het
maatschappelijke beeld van werken in de zorg te negatief.

3.9 Onregelmatigheid en werk en privé balans
Voor veel alumni begint het onregelmatig werken en vooral het structurele en frequente
onregelmatig werken op te breken. Voor velen is dit een belangrijke oorzaak om
uiteindelijk mogelijkerwijs de zorgsector te verlaten. Wat verder opvalt, is dat onder de
jonge alumni (de recent afgestudeerde hbo-verpleegkundigen) sprake is van fear of
missing out (de angst om iets te missen, waarbij het met name gaat om sociale events).
Ze merken op jonge leeftijd al dat ze opgeslokt worden door het werk en dat draagt
ertoe bij dat er twijfels ontstaan over hun carrière in de zorgsector.
Er wordt verwezen naar het belang van assertiviteit om zelf meer regie op de diensten
en de werk-privé balans te kunnen nemen. De oudere generaties op de werkvloer gaan
hier vaak slim mee om en plannen de werkuren gunstig in, zo is de perceptie van HRprofessionals. Waardoor de druk op de jonge verpleegkundigen toeneemt.

Studenten
Onregelmatig werken is voor studenten nog niet zo’n issue, omdat zij dit enerzijds nog
niet zo merken en anderzijds op voorhand weten wat hen op dit gebied te wachten
staat. Wel is er een toenemend besef dat als de onregelmatigheid frequenter en
structureel wordt de studenten steeds vaker in moeten leveren op hun sociaal leven.
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3.10 Werksfeer
De generatiekloof op de werkvloer die eerder aan bod is gekomen, leidt tot een
negatieve ervaring van de werksfeer stellen de alumni. Net als geklaag van collega’s en
de frictie binnen teams de onderlinge sfeer ook negatief beïnvloedt.
Studenten vinden de werksfeer erg belangrijk. Als de werksfeer niet fijn is en er geen klik
is met het team dan willen studenten niet bij die organisatie werken. Een negatiever
werksfeer is voor hen een belangrijke reden om een overstap naar een andere
werkgever te maken. De relaties tussen verpleegkundigen onderling zijn nauw
verbonden met de werksfeer.

3.11 Salaris en arbeidsvoorwaarden
Alhoewel beloning geen reden is om de zorgsector te verlaten, is men het unaniem eens
over de te lage salarissen. Er is compensatie door onregelmatigheidstoeslag maar ze zien
liever het salaris structureel hoger. Dit geldt zowel voor studenten als voor alumni.

3.12 Redenen om de zorgsector te verlaten (alumni)
De alumni noemen de volgende (mogelijke) vertrekredenen uit de zorg sector:
•

Leveren van kwaliteit
o
o
o
o

•

Het werk draait steeds meer om “productie draaien”, er is te weinig tijd
voor de patiënt
Alumni hebben het gevoel niet de kwaliteit te kunnen leveren van zorg die
ze intrinsiek zouden willen leveren
Alumni hebben soms angst om diensten over te dragen aan collega’s
omdat ze denken dat anderen slechtere kwaliteit van zorg leveren
Er leven verschillende inzichten over kwalitatieve zorg tussen generaties
op de werkvloer.

Hoge werkdruk en -belasting
o
o
o

o

Een hoge ervaren fysieke en mentale werkbelasting is een belangrijke
reden van vertrek
Het krijgen van te snel en te veel verantwoordelijkheden levert stress op
Het al op jonge leeftijd meemaken van heftige situaties zorgt voor een
zware mentale belasting waar niet iedereen even goed mee om kan gaan
(agressie, lastige familie van de cliënt, overlijden etc.)
Er heerst een negatief beeld van de sector waardoor de instroom
achterblijft en de werkdruk verder toeneemt.
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•

Waardering
o

o

▪

Onboarding tijdens stage- en inwerktrajecten
o
o
o

•

Voordat jonge professionals in de zorg gingen werken was het beeld
positiever dan de uiteindelijk ervaring
Negatieve stage-ervaringen werken door in beeldvorming ten aanzien van
het werken in de sector
Matige veelal korte inwerk- en begeleidingstrajecten zorgen voor een valse
start en de wens om te vertrekken.

Hbo’ers willen continu worden uitgedaagd
o
o

o
o

•

Veel alumni ervaren te weinig waardering vanuit de werkgever
(schouderklopje alsook in de vorm van proactief stimuleren van de
persoonlijke ontwikkeling)
Alhoewel beloning over het algemeen geen doorslaggevende reden is om
de zorg sector te verlaten, is men het unaniem eens over de lage
salarissen. Er is compensatie door onregelmatigheidstoeslag, maar ze zien
liever het salaris structureel hoger.

Hbo’ers zien zichzelf niet 50 jaar aan bed staan en hebben behoefte aan
meer werkzaamheden die aansluiten op hbo werk- en denkniveau
Hbo’ers zien hbo-verpleegkunde als start maar kijken voor verschillende
doorgroeimogelijkheden ook buiten te sector (bijvoorbeeld binnen het
onderwijs)
Hbo’ers zien de mogelijkheden van projectmatig werken buiten de zorg
Hbo’ers willen ook met ook met andere hbo’ers samenwerken.

Combineren van werk en privéleven lastig door onregelmatige
diensten
o
o

De wisselende diensten, de toenemende onregelmatigheid en de vele
weekenddiensten maken het werk zwaar
Het gevoel op jonge leeftijd al veel te moeten missen zoals (verjaardags)feestjes, feestdagen etc. De fear of missing out.

• Werksfeer
o

Klagende collega’s, frictie binnen de teams en de generatiekloof op de
werkvloer leiden tot verslechterde werksfeer.
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3.13 Mogelijke redenen om niet in de zorg te gaan werken
(studenten)
De studenten noemen de volgende mogelijke oorzaken om niet in de zorg sector te gaan
werken (verreweg de meesten, tien van de twaalf geïnterviewden, geven overigens aan
wel in de zorg sector te gaan werken):
•

Werkdruk en -belasting
o
o
o

•

Matige beloning
o

•

Jonge hbo-ers hebben behoefte aan uitdaging. Ontwikkelmogelijkheden
zijn van groot belang.

Verwachtingen
o
o

•

Voor studenten is dit nog niet zo’n issue.

Uitdaging
o

•

Studenten zijn het er unaniem over eens dat de beloningen te laag zijn.

Combineren van werk en privéleven lastig door onregelmatige
diensten
o

•

De ervaren werkdruk is hoog. Het is zwaar werk en de verwachtingen en
verantwoordelijkheden tijdens stages zijn hoog
Op jonge leeftijd te heftige situaties meemaken (agressie, overlijden etc.)
Studenten hebben het gevoel tijdens stages volledig mee te moeten
draaien. De ontwikkeling staat niet centraal.

Studenten hebben verwachtingen die niet matchen met de realiteit van
het werk in de zorg
Studenten hebben behoefte aan handvaten om te kunnen omgaan met
lastige situaties en werkdruk.

Werksfeer
o

De ervaren werksfeer is een zeer belangrijke reden om wel of niet voor
een organisatie te willen werken.
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4

Kwantitatief
onderzoek

4.1 Respondenten
In totaal hebben 449 mensen deelgenomen aan het onderzoek. Deze doelgroep zal
hieronder verder worden gespecificeerd. De meeste respondenten hebben gereageerd
vanuit de mails gericht aan Avans alumni en Avans studenten.

Personalia
Aanleiding voor het onderzoek is de hoge uitstroom van recent afgestudeerde
verpleegkundigen (tot 35 jaar het hoogst). Verreweg de grootste groep respondenten
bestaat uit jongeren tot 35 jaar (92%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 24
jaar. Van de respondenten zijn er 27 man (6%) en 421 vrouw (94%). Omdat het aantal
respondenten boven de 35 jaar beperkt is, kunnen geen vergelijkingen tussen die
leeftijdsgroepen worden gemaakt (onvoldoende representatie van de oudere
leeftijdsgroepen). Daarom worden de meeste analyses uitgevoerd met de doelgroepen
tot 35 jaar (zie tabel 4, voor het aantal respondenten per leeftijdscategorie).
Leeftijd

Aantal respondenten

Tot 20
20 tot 25
25 tot 30
30 tot 35
35+
Totaal

75
254
70
14
35
448

Tabel 4: Aantal respondenten naar leeftijdscategorie
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Branche
De meeste respondenten zijn werkzaam in de ziekenhuizen en overige med. spec. zorg
(51%). 29% werkt in de verpleging verzorging en thuiszorg en 12% in de thuiszorg. Deze
verdeling van de onderzoekspopulatie over de verschillende branches komt redelijk
overeen met de verdeling van de gehele populatie van hbo-verpleegkundigen over de
braches (zie paragraaf 2.2). De aantallen per branche zijn weergegeven in tabel 5.

Branche

Aantal respondenten

Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg
Huisartsen en gezondheidscentra
Verpleging, verzorging en thuiszorg
Jeugdzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
Sociaal werk
Overig

97
0
56
4
23
3
0
8

Totaal

183

Tabel 5: Aantal respondenten per branche

Arbeidsrelatie
Van de respondenten die een opleiding in de zorg hebben afgerond is 95% werkzaam in
de zorg, 3% werkt buiten de zorg en nog eens 3% werkt op dit moment niet. Gemiddeld
werken de respondenten 32 uur per week.

Arbeidsduur en contractvorm
Van de respondenten werkt 79% 32 uur of meer, slechts 5% werkt minder dan 10 uur.
Dit is relatief hoog in vergelijking met Nederland. In Nederland werkte in 2019 68% 28
uur of meer (CBS, Arbeidsmarkt werkenden, 2019). Een voltijdscontract in de zorg- en
welzijnssector is 36 uur. In de enquête is de vraag gesteld of de wens bestaat om meer
uren te willen werken, 93% zegt dit niet te willen.
De meeste verpleegkundigen hebben een vast contract (77%), ongeveer 12% heeft een
tijdelijk contract. Slechts 2% van de respondenten werkt als ZZP-er.
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Opleiding en opleidingsniveau
De meeste respondenten hebben een afgeronde hbo-opleiding (223 respondenten), zie
tabel. Daarnaast is er een grote groep respondenten die op dit moment alleen de
middelbare school hebben afgerond (173), deze volgen momenteel allemaal een voltijd
of deeltijdopleiding verpleegkunde. Opvallend is de relatief kleine groep met een
afgeronde wo-opleiding. Van de 49 mbo-gediplomeerden volgen op dit moment 16 een
voltijdsopleiding (zie tabel 6).
In totaal hebben 236 zorg alumni en 211 studenten de vragenlijst ingevuld (zie figuur 6).
Onder beide groepen is het aandeel voltijdsstudenten veel groter dan het aantal
deeltijdstudenten.
De ondervertegenwoordiging van de deeltijdstudenten komt door de Coronacrisis. Op
het moment dat de mailbestanden van de deeltijdopleiding beschikbaar kwamen was
Corona uitgebroken in Nederland. In overleg met de opdrachtgever is besloten
verpleegkundigen onder deze omstandigheden niet verder te belasten met het
onderzoek. De vragenlijst onder de voltijdstudenten is uitgezet voor de Coronauitbraak
in Nederland.

Opleidingsniveau

Aantal
Resp.

Middelbare
school

173

Mbo

49

Hbo

223

Wo

4

Totaal

449

236
Opleiding in de
zorg afgerond
(alumni)

449

Tabel 6: opleidingsniveau

162
Voltijd opleiding afgerond

55
Deeltijd opleiding afgerond

respondenten

213
Volgen een zorg
opleiding
(studenten)*

206

Volgen de voltijdopleiding
5

Volgen de deeltijdopleiding

*Van de studenten volgt 100% de opleiding bij Avans.

Figuur 6: respondenten naar opleiding
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4.2 Studeren in de zorg
De voornaamste reden om een opleiding in de zorg te kiezen is de interesse in het
vakgebied. Dit geeft 95% van de respondenten (n=438) aan. Het maatschappelijk belang,
rolmodellen en de kans op werk heeft voor veel minder respondenten meegespeeld in
de keuze voor de opleiding. Het carrièreperspectief speelde voor 12% van de
respondenten mee in de keuze. De resultaten zijn weergegeven in tabel 7.

Reden voor opleiding

% respondenten

Interesse in het vakgebied

95%

Kans op werk

25%

Carrière perspectief

12%

Maatschappelijk belang

31%

Familie of kennissen werkzaam in de zorg

26%

Tabel 7: redenen die meespeelde in de keuze voor een zorgopleiding

Een groot deel van de alumni wil nog een vervolgopleiding doen (namelijk 83%). De
belangrijkste reden om nog een opleiding te doen is om te groeien binnen het huidige
werk (44%). Een andere belangrijke reden is om in aanmerking te komen voor een
betere functie binnen de zorg. 6% geeft aan een opleiding te willen doen met kans op
werk buiten de sector. Dit zijn alumni die actief zoeken naar ander werk of dit
overwegen.

4.3 Voorbereiding op het werk in de zorg
Verpleegkunde alumni geven aan dat de opleiding een goede start heeft gegeven aan
hun carrière (zie figuur 7). Studenten en alumni zouden de opleiding aan anderen
aanbevelen. Zij zijn nog positiever over de hogeschool.
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Tevredenheid over de opleiding studenten en alumni

Opleiding goede start van carrière

Hogeschool aanbevelen aan anderen

Opleiding aanbevelen aan anderen

65%

70%

Student positief

75%

80%

85%

90%

Alumni positief

Figuur 7: Tevredenheid over de opleiding studenten en alumni

De opleiding bereidt goed voor op de beroepspraktijk. Meer aandacht zou besteed
mogen worden aan het voorbereiden op stressvolle situaties en het omgaan met
werkdruk (zie figuur 8).

Voorbereiding vanuit de opleiding op het werk in de zorgsector
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Voorbereiden praktijk

Voorbereiding
stressvolle situaties
alumni

Voorbereiding
veranderende
beroepspraktijk

Geleerd om te gaan met
werkdruk

student

Figuur 8: Voorbereiding vanuit de opleiding op het werk in de zorgsector
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4.4 Stages
Er ontstaat een heel wisselend beeld over de ervaringen die de huidige studenten
(N=209) hebben tijdens de laatste stage die zij hebben gevolgd. De volgende clusters zijn
hierin te onderscheiden (De volledige resultaten van de K-Means cluster analyse zijn te
vinden in bijlage 4).
•
•

•

66% is overwegend positief over de laatste stage (66%). Zij krijgen
goede begeleiding van collega’s en hun leidinggevende.
26% van de studenten vindt dat het werk tijdens de stage niet aansloot
op het opleidingsniveau, dat ze te weinig werden uitgedaagd en dat
hun ontwikkeling niet centraal stond tijdens de stage.
12% van de studenten kreeg onvoldoende begeleiding door collega’s en
de leidinggevende, had het gevoel niet gewaardeerd te worden en
ervaarde de laatste stage als fysiek en mentaal zwaar.

Hieruit blijkt dat 37% van de studenten geen goede ervaring had met de laatste stage.
Gezien het relatief grote aantal stages dat een student verpleegkunde loopt, is de kans
groot dat studenten ten minste één of meerdere slechte stage-ervaringen hebben.
Aan het einde van de vragenlijst is de mogelijkheid gegeven opmerkingen te plaatsen. In
totaal zijn er 31 reacties gegeven over stages (1/3 van alle inhoudelijke reacties). Uit
deze reacties komt het beeld naar voren dat studenten en alumni hele positieve maar
ook hele negatieve ervaringen hebben gehad met stages en de begeleiding. Om recht te
doen aan dit signaal zijn hieronder een aantal quotes opgenomen.
“Bij de vragen over stage gaat het over de laatste stageplek. Mijn stageplek op dit moment
ervaar ik als erg fijn, voorgaande stageplekken heb ik minder fijn ervaren”.
“Ik heb hele verschillende stage-ervaringen gehad. Mijn huidige en laatste stage is de plek waar ik
het prettigst werk en leer. In een eerdere stage heb ik op het randje gezeten om te stoppen door
meerdere redenen.”
“Er moet eens onderzoek gedaan worden naar stages. Ik heb zelf een vervelende stage doorlopen
en weet van zoveel andere stagiaires dat zij dat ook hebben gehad”.
“Het is jammer dat sommige stagiaires zodanig vervelend behandeld worden op stages dat ze
minder zin krijgen in het werk. Dit is zonde. Er zijn mensen nodig in de zorg, maak het werk dan ook
zo aantrekkelijk mogelijk.”
“Goede begeleiding en persoonsgerichte begeleiding vanuit stage en school zijn van essentieel
belang”
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4.5 Werken in de zorg na de opleiding
Aan de huidige studenten is de vraag gesteld of zij willen gaan werken in de zorg na hun
opleiding. Van de respondenten geeft 74% aan in zorg te willen gaan werken, 23%
twijfelt en 3% wil niet in de zorg gaan werken.
De meeste studenten (65%) willen het liefst in een ziekenhuis of in de med. spec. zorg
gaan werken. Slechts 12% wil in de verpleging, verzorging of thuiszorg gaan werken.
Studenten geven aan bij de keuze voor een werkgever de werksfeer en de
doorgroeimogelijkheden het belangrijkst te vinden. De belasting en werkdruk nemen zij
niet mee in hun overweging.

Top 5 belangrijkste factoren voor keuze van
een werkgever

Top 5 minst belangrijke factoren voor de keuze
van een werkgever

Werksfeer

97%

Emotionele belasting

9%

Doorgroeimogelijkheden

87%

Fysieke belasting

14%

Collega’s

82%

Werkdruk

19%

Salaris

80%

Flexibel werken

22%

Leidinggevende

72%

Reputatie werkgever

27%

Tabel 8: belangrijkste factoren voor de keuze voor een werkgever

4.6 Onboarding
Onboarding is het integratieproces van nieuwe medewerkers in een organisatie. Een
goed integratieproces leidt tot meer betrokken medewerkers en daarmee een kleinere
kans dat ze vertrekken. Ongeveer 51% geeft aan de inwerkperiode als prettig te hebben
ervaren. In 49% van de gevallen was de inwerkperiode niet prettig (15%) of matig (34%).
Oorzaken die worden genoemd zijn:
•
•
•

38% van de respondenten ervaarde dat ze te snel te veel
verantwoordelijkheden kregen
24% van de respondenten geeft aan dat ze niet goed zijn ingewerkt
door collega’s
23% kreeg weinig tot geen feedback van collega’s tijdens de
inwerkperiode.

Aan de respondenten is de vraag gesteld of zij op dit moment werken bij de organisatie
waar zij als laatste stage hebben gelopen. Dit is voor 48% het geval. In de ziekenhuizen
en med. spec. zorg werkt 55% van de respondenten bij het laatste stage bedrijf en in
verpleging en verzorging voor 43%. De leeftijd van de jonge professionals in de zorg lijkt
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geen factor van invloed te zijn op of een medewerker op dit moment nog bij het laatste
stagebedrijf werkt. De afstudeerstage is van grote invloed op de keuze voor een
organisatie van jonge professionals en zij blijven daar dus ook langere tijd. De
antwoorden van respondenten op de items vaak betrekking hebben op de onboarding
zijn weergegeven in bijlage 3.

4.7 Potentiële uitstroom
Een groot deel van de respondenten is actief op zoek naar ander werk of overweegt te
zoeken naar ander werk, namelijk 42%. Slechts 52% heeft niet overwogen een overstap
te maken. De meeste respondenten zoeken werk binnen de sector. De groep die van
plan is de zorg te verlaten of actief zoekt naar werk buiten de sector is 6%. Een andere
6% werkt momenteel al niet meer in de zorgsector (zie figuur 9).
Deeltijdalumni zoeken iets vaker naar ander werk dan voltijdalumni (43% tegenover
47%), maar het verschil is erg klein.

6 (3%)
29 (17%)
Gezocht naar
ander werk

buiten zorg sector

23 (13%)
Binnen zorg
sector

43 (25%)
Overworgen te

173
Respondenten
onder 35 jaar met
een afgeronde
zorgopleiding

6 (3%)

zoeken naar ander
werk

buiten de zorg

10 (6%)

binnen de zorg

niet werkzaam in
de zorg

37 (21%)

90 (52%)
Niet overwogen
over te stappen

Figuur 9: respondenten en overstap naar ander werk

4.8 Redenen die meespelen in de keuze voor ander werk
Salaris en secundaire voorwaarden en de doorgroeimogelijkheden spelen het vaakst
mee in de keuze voor ander werk. Dit geldt zowel voor de respondenten die actief naar
ander werk hebben gezocht als de respondenten die overwogen hebben om naar ander
werk te zoeken. (zie tabel 10).
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Heeft afgelopen 6 maanden
gezocht naar ander werk

Heeft de afgelopen 6 maanden
overwogen ander werk te zoeken

1

Salaris

58%

1

Salaris

60%

2

Doorgroeimogelijkheden

48%

2

Doorgroeimogelijkheden

60%

3

Werk-privé balans

36%

3

Interessante functie-inhoud

54%

4

Interessantere functie-inhoud

33%

4

Werk-privé balans

42%

5

Lagere fysieke belasting

30%

5

Lagere werkdruk

38%

Tabel 10: redenen die meespelen in de keuze voor ander werk

Aan de respondenten die hebben gezocht naar ander werk of dit overwegen is ook
gevraagd wat voor de belangrijkste reden is om naar ander werk te zoeken (of dit te
overwegen). Dit was een open vraag. De antwoorden zijn ingedeeld naar thema (zie
figuur 10).
De wens voor reguliere werktijden worden het vaakst genoemd als redenen van
(mogelijk) vertrek en weegt het zwaarst mee in de zoektocht naar ander werk. Gevolgd
door werk met een grotere uitdaging, een lagere werkdruk en een beter salaris.
Er is weinig verschil te zien in de redenen van uitstroom tussen jonge professionals die
werk zoeken binnen de zorgsector en diegene die zoeken naar werk buiten de sector.
Wel lijkt onder die laatste groep het gebrek aan waardering een grotere factor van
betekenis.

Doorslaggevende redenen voor vertrek naar aantallen respondenten
Andere cliënten
(Koers)Management
Waardering
Lagere (fysieke)belasting
Collega’s/ Sfeer
Doorgroeimogelijkheden / opleiding volgen
Beter salaris
Werkdruk
Meer uitdaging
Werktijden
0

5

10

Figuur 10: Doorslaggevende redenen voor vertrek naar aantallen respondenten
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15

4.9 Bevlogenheid, energiebronnen en taakeisen
Om een inschatting te kunnen maken of medewerker goed in hun werk zitten, een
grotere betrokkenheid hebben en daarmee een kleinere kans de organisatie of het
werkveld te verlaten, wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van het Job Demands &
Resources model (Bakker, 2013). Het theoretisch model is eerder toegelicht in paragraaf
2.9. Dit model is getoetst onder jonge professionals die de vragenlijst hebben ingevuld.
Op basis van de interviews is bepaald welke energiebronnen en taakeisen opgenomen
moesten worden in de vragenlijst. De resultaten worden op de volgende bladzijde
besproken:

Energiebronnen (Job resources)
Bevlogenheid wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin medewerkers
kunnen putten uit energiebronnen. Op basis van de data (uitgevoerde factoranalyse)
worden de volgende dimensies van “Job resources” onderscheiden:
1. Talent inzetten
De mate waarin het werk aansluit op het werk en denkniveau, de mate waarin de
medewerker uitdagende taken heeft, het gevoel heeft veel te kunnen leren, kan
deelnemen aan de besluitvorming en weinig routinematige handelingen hoeft uit te
voeren. De mate waarin medewerkers gebruik kunnen maken van hun talenten heeft
het grootste (significante) effect op bevlogenheid zo blijkt uit het onderzoek. Zie bijlage
2 voor de correlaties tussen de verschillende variabelen.
2. Werkkwaliteit
De mate waarin de medewerker de tijd heeft om kwaliteit te leveren, de medewerker
feedback ontvangt over de kwaliteit van werken en de of de medewerker niet teveel last
heeft van de lastige cliënten. Het effect van de werkkwaliteit op bevlogenheid is positief
en significant, zo blijkt uit het onderzoek.
3. Steun van collega’s
De mate waarin medewerkers collega’s om hulp kunnen vragen, ze waardering krijgen
van collega’s en het gevoel hebben er niet alleen voor te staan. Het effect van de steun
van de collega’s op bevlogenheid is positief en significant.
4. Steun van leidinggevende
In dit onderzoek is het effect van de steun van de leidinggevende op bevlogenheid
beperkt en niet significant.

60
Oorzaken van Uitstroom van Hbo-verpleegkundigen – Wise up Consultancy 2020

Taakeisen
De mate waarin de medewerker emotioneel en fysiek belast wordt door het werk,
confronterende ervaringen meemaakt en of het privéleven lastig te combineren is met
het werk. Een hogere werkbelasting hangt negatief samen met werkkwaliteit.
Werkbelasting hangt negatief samen met werkkwaliteit. Dit is een logische samenhang.
Wanneer een te hoge werkbelasting wordt ervaren, gaat de mogelijkheid om kwaliteit
te leveren naar beneden. Ook hangt de steun van collega’s negatief samen met
werkdruk. Logischerwijs is de werkdruk lager als collega’s hulp kunnen bieden en een
medewerker er niet alleen voor staat. Het effect van de energiebronnen en taakeisen op
de bevlogenheid is weergegeven in figuur 11.

Figuur 11: JDR-model jonge professionals in de zorg
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Verschillen tussen de branches
De verschillen tussen de branches zijn relatief klein. We zien dat de bevlogenheid van
medewerkers in de ziekenhuizen en med. spec. zorg gemiddeld hoger ligt dan in de
verpleging en verzorging en de gehandicaptenzorg, zie figuur 12. Het verschil in de mate
waarin zij hun talenten kunnen inzetten is beperkt. Wel zien we dat de steun van
collega’s in de ziekenhuizen wat hoger ligt, maar de werkbelasting ligt in deze sector ook
wat hoger. De mogelijkheid om kwaliteit te kunnen leveren binnen het werk is in alle
branches onvoldoende.
Bevlogenheid, energiebronnen en taakeisen in de
verschillende branches (gemiddelden)
Werkbelasting
Steun collega's
Kwaliteit leveren
Talenten inzetten
Bevlogenheid
0

1

2

3

4

5

Geestelijke gehandicaptenzorg
Verpleging en verzorging
Ziekenhuizen en med. spec. zorg

Figuur 12 Bevlogenheid, energiebronnen en taakeisen in de verschillende branches (gemiddelden)

62
Oorzaken van Uitstroom van Hbo-verpleegkundigen – Wise up Consultancy 2020

4.10 Drijfveren
Presteerders

Avonturiers

Zekerheidszoekers

107 respondenten

47 respondenten

87 respondenten

Scoren hoog op alle drijfveren.
Willen vooruit.

Willen nieuwe dingen doen,
zichzelf ontwikkelen en hebben
zeer weinig behoefte aan
zekerheid.

Hebben heel veel behoefte aan
zekerheid en veel behoefte aan
rechtvaardigheid en verzorgd worden.

Zeer hoge bevlogenheid
Ervaren veel sociale steun
Kunnen hun talent inzetten in
het werk en ervaren een lage
werkbelasting.

Hebben een zeer lage
bevlogenheid. Kunnen hun talent
niet kwijt in het werk en ervaren
een zeer hoge werkbelasting.

Ervaren zeer weinig steun van collega’s
en een zeer hoge werkbelasting maar
hebben een gemiddelde bevlogenheid.

Interessante functie inhoud en
doorgroeimogelijkheden zijn
reden voor vertrek.

Doorgroeimogelijkheden, lagere
werkdruk, autonomie en
werksfeer zijn redenen voor
vertrek.

Lagere werkdruk en lagere fysieke
belasting zijn redenen voor vertrek.

Aandeel potentiële verlaters is
laag.

Aandeel potentiële verlaters is
zeer hoog.

Aandeel potentiële verlaters is hoog.

Uitvoerders

Zakelijken

Samenwerkers

61 respondenten

97 respondenten

65 Respondenten

Scoren op geen enkele drijfveer
het hoogst.

Vinden aanzien en invloed en
onafhankelijkheid zeer belangrijk.
En streven het hebben van geld
na.

Vinden het onbelangrijk om aanzien en
invloed te hebben, verzorgd te worden
en onafhankelijkheid te zijn.

Hebben een lage bevlogenheid.

Hebben een gemiddelde
bevlogenheid.

Hebben een zeer hoge bevlogenheid en
ervaren veel steun van collega’s en
leidinggevenden. Ze ervaren een lage
werkbelasting.

Salaris en werk-privé balans zijn
redenen voor vertrek.

Doorgroeimogelijkheden, werkprivé balans en lagere werkdruk
zijn redenen voor vertrek.

Interessante functie-inhoud en mentale
uitdaging zijn redenen voor vertrek.

Aandeel potentiële verlaters is
gemiddeld.

Aandeel potentiële verlaters is
gemiddeld.

Aandeel potentiële verlaters is zeer
laag.

Figuur 13: resultaten clusteranalyse drijfveren
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De respondenten (studenten en alumni) zijn op basis van drijfveren in 6 groepen
geclusterd (K-means cluster analysis), zie figuur 13.
Een clusteranalyse stelt ons in staat om inzicht te krijgen in de groepen die een
verhoogd risico hebben op vertrek bij een werkgever of de sector. Deze 6 groepen
respondenten hebben elk hun eigen karakteristieken en kenmerken. De groepen die
actief zoeken naar ander werk of overwegen een overstap te maken zijn
oververtegenwoordigd in twee specifieke groepen: deze groepen zijn gelabeld als de
“Avonturiers” en de “Zekerheidszoekers”.

Avonturiers
De Avonturiers hebben dit label gekregen omdat zij nieuwe dingen willen doen, zichzelf
willen ontwikkelen en zeer weinig behoefte hebben aan zekerheid. Het aandeel
potentiële verlaters onder deze groep is het hoogst van alle groepen. Ze hebben dan ook
het gevoel niet al hun talenten kwijt te kunnen in het werk en ervaren een zeer hoge
werkbelasting. Ze ervaren ook te weinig mogelijkheden voor het leveren van een hoge
werkkwaliteit. 10% van de respondenten is geclusterd in deze groep.

Zekerheidszoekers
Ook onder de groep Zekerheidszoekers is het aandeel potentiële verlaters hoog. Zij
hebben zeer veel behoefte aan zekerheid, rechtvaardigheid en verzorgd worden. Zij
ervaren een zeer hoge werkdruk, maar ervaren zeer weinig steun van collega’s.
19% van de respondenten is geclusterd in de groep zekerheidszoekers.
Het aandeel respondenten dat actief zoekt naar ander werk of een overstap overweegt
is het laagst onder de groepen “Samenwerkers” en “Presteerders”. Beide groepen
ervaren veel steun van collega’s en hebben een zeer hoge mate van bevlogenheid. Zij
kunnen hun talent inzetten in het werk en hebben het gevoel voldoende mogelijkheden
te hebben om een hoge werkkwaliteit te leveren.

Voltijd- /deeltijdalumni
Voltijd alumni zijn iets vaker “Samenwerkers” dan deeltijdalumni (14% versus 9%).
Deeltijd alumni zijn vaker “Zakelijken” dan de voltijdalumni (38% versus 26%) Op de
andere clusters zijn de verschillen tussen deeltijd en voltijd alumni klein.
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5

Conclusie

5.1 Inleiding
In dit onderzoek komen de belangrijkste redenen voor vertrek naar voren. De top tien
belangrijkste redenen is als volgt:
1. Werktijden
2. Meer uitdaging
3. Werkdruk
4. Beter salaris
5. Doorgroeimogelijkheden
6. Collega’s en werksfeer
7. Lagere (fysieke)belasting
8. Waardering
9. (Koers)management
10. Andere cliënten
Het komt niet vaak voor dat er slechts één reden is om te vertrekken bij een werkgever
of de zorgsector uit te stromen. Dit onderzoek heeft als doelstelling ook inzicht te
verschaffen in combinaties van factoren die bijdragen aan het uiteindelijke besluit om
bij een werkgever te vertrekken of de zorgsector uit te stromen. In het hoofdstuk
conclusies wordt hier veel aandacht aan besteed (waaronder de profielen uit de
clusteranalyse).
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5.2 Stages, de inwerkperiode en onboarding
Onboarding is het integratieproces van nieuwe medewerkers in een organisatie, dit
geldt zowel voor stages als voor nieuwe medewerkers. De stage en de onboarding loopt
in veel gevallen in elkaar over. Ongeveer de helft van alumni gaat bij het
afstudeerbedrijf werken.
Of het nou gaat om de stages of de onboarding periode, in ruim een derde van de
gevallen is de ervaring slecht. Waar het meestal aan schort, is dat de ontwikkeling van
de stagiair of de nieuwe medewerker niet centraal staat. Ze krijgen te snel teveel
verantwoordelijkheden en te weinig begeleiding van collega’s. Stagiairs hebben ook
vaak het gevoel niet te worden uitgedaagd met taken die aansluiten op het
opleidingsniveau. Het beeld over de stages en de inwerkperiode komt zowel naar voren
uit de kwalitatieve als de kwantitatieve analyse. Een goede onboarding verkleint de kans
op uitstroom. In deze periode kan het ook belangrijk zijn te voorkomen dat assertieve
medewerkers te veel ruimte innemen ten koste van de stagiair of de nieuwe
medewerker.
Ook de begeleiding van de onderwijsinstelling tijdens stages kan beter worden
georganiseerd. Begeleiders hebben maar weinig zicht wat er op de stageplek plaatsvindt
en komen daar ook zelden. Op die manier kan Avans ook beter de kwaliteit van de
leeromgeving beoordelen. Daarnaast zouden studenten beter getraind kunnen worden
in het omgaan met werkdruk en met situaties op de werkplek die veel stress opleveren
zoals veeleisende en agressieve patiënten en sterfgevallen. De tevredenheid over de
opleiding, docenten en de onderwijsinstelling is zeer hoog.

5.3 Werkdruk en werkbelasting
Een hoge werkdruk is in veel gevallen een belangrijke oorzaak van uitstroom. De ervaren
werkdruk is lager wanneer een jonge professional veel steun ervaart van collega’s, zo
blijkt uit de kwantitatieve analyse. Uit de interviews blijkt dat assertiviteit als belangrijke
eigenschap wordt gezien om binnen de zorg om te kunnen omgaan met de werkdruk en
stress. De vraag is of deze assertiviteit niet ten koste gaat van jonge professionals die
minder assertief zijn en het eigen belang boven het groepsbelang stellen.
Uit de clusteranalyse blijkt dat ongeveer 20% van de jonge professionals
(zekerheidszoekers), zeer weinig steun van collega’s ervaart in combinatie met een hoge
werkdruk. De kans op uitstroom onder deze groep is zeer hoog. Jonge professionals die
veel sociale steun van collega’s krijgen ervaren een veel lagere werkdruk. Sommige
studenten en alumni ervaren tevens slechte werksfeer. Jonge professionals ervaren
vrijwel nooit een tekort aan autonomie.
Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt tevens dat veel jonge professionals van mening zijn
dat het beeld over de zorg vaak te negatief is, dat het beroepsbeeld van buitenstaanders
niet klopt en daarom werken in de zorg minder aantrekkelijk wordt. Dit wordt
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aangewakkerd door de media. Tevens lijkt teveel aandacht te gaan naar de
administratieve druk.

5.4 Onregelmatige werktijden en werk-privé balans
Onregelmatige werktijden worden door het vaakst genoemd als de doorslaggevende
reden om een overstap naar ander werk te maken (kwantitatieve analyse). Jonge
professionals vinden het moeilijk om een goede balans tussen werk en privé te vinden.
Vier van de vijf jonge professionals werken 32 uur of meer.
Dit is relatief hoog. Het zou kunnen zijn dat zij meer moeite hebben werk en privé in
balans te brengen doordat ze relatief veel uren werken. Er zijn maar heel weinig hboverpleegkundigen die aangeven meer te willen werken.
Hbo-verpleegkundigen ervaren ook een fear of missing out. Ze merken dat ze al op
jonge leeftijd worden opgeslokt door het werk. HR professionals geven aan dat oudere
medewerkers vaak assertiever zijn en werktijden vaak gunstiger plannen.

5.5 Kwaliteit van zorg
Het kunnen leveren van kwaliteit hangt negatief samen met de werkdruk. Wanneer
jonge professionals voldoende gefaciliteerd worden om kwaliteit te kunnen leveren
binnen hun werk hebben zij doorgaans een hogere bevlogenheid en zitten zij veel
lekkerder in hun werk. Het niet kunnen leveren van kwaliteit leidt tot spanning en een
minder positieve beleving van het werk, zo blijkt uit de interviews.
Ook de verschillende inzichten tussen generaties op werkvloer over de manier waarop
kwalitatieve zorg wordt geleverd, leidt tot spanningen. Waarbij de oudere generatie nog
veel meer zorgt voor de cliënt/ patiënt en de jonge professionals met de cliënt/ patiënt
samenwerkt. Er lijkt binnen veel zorgorganisaties sprake te zijn van een generatiekloof.
Jonge hbo-verpleegkundigen hebben tevens het gevoel dat er negatief tegen hbo’ers
wordt aangekeken door de oudere generaties, een voorbeeld hiervan is de rol van de
regieverpleegkundigen die enorm veel weerstand opriep.
De jonge professionals in de zorg vinden het ook belangrijk om voldoende
mogelijkheden te hebben om te werken aan kwaliteitsverbeteringen binnen de zorg. Het
betreft het verbeteren van de zorgkwaliteit. Binnen het werkveld is hier weinig ruimte
voor door de hoge werkdruk en omdat de jonge professionals de ruimte van collega’s
niet krijgen.
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5.6 Uitdaging en ontwikkeling
Er zijn voldoende functies op hbo-niveau beschikbaar voor afgestudeerde
verpleegkundigen. Echter in de praktijk worden ze veelal ingezet op taken onder hun
opleidingsniveau.
De mate waarin jonge professionals hun talenten in hun werk kunnen inzetten, heeft
het grootste effect op hun bevlogenheid. Interessante functie-inhoud, meer uitdaging
en voldoende doorgroeimogelijkheden staan dan ook alledrie in de top 5 van redenen
voor vertrek, zo blijkt uit het kwantitatief onderzoek. Hbo’ers willen meer
werkzaamheden die aansluiten op hun werk en denkniveau zo blijkt uit de interviews.
Wanneer zij onvoldoende doorgroeimogelijkheden ervaren kijken zij voor verschillende
doorgroeimogelijkheden ook buiten de sector.
Ongeveer 10% van de respondenten ervaart een zeer lage bevlogenheid en heeft het
gevoel niet het talent kwijt te kunnen in het werk dat zij doen. Deze groep is in het stuk
gelabeld als “de Avonturiers”. Het betreft de groep avonturiers in de clusteranalyse. Het
aandeel potentiële uitstromers onder deze groep is zeer hoog. Ze willen zichzelf
ontwikkelen, nieuwe dingen doen en hebben weinig behoefte aan zekerheid.
Onder groepen die wel goed in hun werk zitten en een lage kans hebben om de
organisatie op korte termijn uit te stromen zijn doorgroeimogelijkheden en functieinhoud de belangrijkste redenen om vertrek te overwegen (groepen “Samenwerkers” en
“Presteerders”).
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6

Aanbevelingen

6.1 Onboarding
Het investeren in een goede onboarding tijdens stages en de inwerkperiode levert
voordeel op voor de zorgorganisatie zelf aangezien ruim de helft van de studenten gaat
werken bij de laatste stageplaats. Daarnaast verkleint het de kans op uitstroom naar een
andere werk of zelfs naar werk buiten de sector.
Een rolmodel/ buddy zou de onboarding kunnen verbeteren. Echter deze medewerkers
moeten daar dan wel voldoende tijd voor krijgen. Deze buddy zou er ook op moeten
toezien dat verantwoordelijkheden niet te snel op de nieuwe medewerker worden
overgedragen (o.a. door assertieve medewerkers). Door het tekort aan medewerkers
kan dit een extra druk leggen op de bestaande organisatie. Een coach (bijvoorbeeld met
een hr-achtergrond) zou ook een deel van de oplossing kunnen zijn. Nieuwe
medewerkers kunnen dan hun werkervaringen met deze coach delen en gezamenlijk
bepalen wanneer de nieuwe medewerker volledig inzetbaar is.
Tijdens de stageperioden is de betrokkenheid van stagebegeleiders vanuit Avans teveel
op afstand. Waardoor er te weinig zich is op de kwaliteit van de leeromgeving.
Daarnaast zouden docenten in de stageperiode op kunnen treden als coach waar
studenten bij terecht kunnen met moeilijke vraagstukken zoals het omgaan met
werkdruk en de verwerking van stressvolle ervaringen.

6.2 Streef één manier van werken na
Veel zorgorganisaties hebben een cultuurverandering ingezet waarbij het zorgen voor
de cliënt verschuift naar samenwerking met de cliënt/ patiënt. De cliënt of patiënt
draagt regie en verantwoordelijkheid over zijn of haar gezondheid.
Deze cultuurverandering lijkt in veel gevallen niet succesvol geïmplementeerd, er zijn
verschillen waar te nemen tussen de verschillende generaties op de werkvloer op welke
manier zij zorg verlenen aan de cliënt. Dit leidt tot botsingen. Er zal dus meer aandacht
besteed moeten worden aan de organisatie cultuur, waarbij één manier van werken
door de organisatie wordt uitgedragen.
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6.3 Hbo’ers inzetten waar specifieke kennis en vaardigheden op hboniveau nodig zijn (job carving)
Veel hbo-verpleegkundigen hebben het gevoel te worden ingezet op taken onder hun
werk- en denkniveau. Hieruit lijkt het beeld te ontstaan dat zorgorganisaties niet
effectief gebruik maken van de hbo-capaciteit die aanwezig is binnen de organisatie of
hbo’ers te vaak aannemen op functies die ook door een mbo’er ingevuld kunnen
worden. Dit leidt tot ontevreden hbo-verpleegkundigen, tot hogere zorgkosten en tot
verspilling van hbo-capaciteit (die in de zorg maar ook binnen andere sectoren enorm
gewenst is). Het anders verdelen van werk (job carving) kan het werk voor hbo-ers en
mbo-ers interessanter maken.

6.4 Speel in op de specifieke behoefte van medewerkers
Het aandeel potentiële uitstromers is zeer hoog onder twee groepen respondenten, de
“Zekerheidszoekers” en de “Avonturiers”. Middels het voeren van gesprekken is te
achterhalen tot welke groep iemand behoort. De groepen helpen om verschillende
medewerkers en hun behoeften te onderscheiden en daar specifiek interventies op in te
zetten. Soms kan het slim zijn deze gesprekken te voeren met iemand buiten het team
(een coach).

Avonturiers
De groep avonturiers hebben behoefte aan nieuwe dingen doen en hebben weinig
zekerheid nodig. Zij kunnen worden uitgedaagd door projectmatig werken mogelijk te
maken, het liefst met anderen die innovatie, verbetering en vernieuwing nastreven.
Multidisciplinaire teams zouden uitkomst kunnen bieden. Elk groepslid beschikt dan
over een grote mate van autonomie op zijn eigen specialisme terwijl de kennis die de
andere disciplines inbrengen de avonturiers weer nieuwe inzichten brengt. Dit brengt de
afwisseling in het werk die deze groep nodig heeft. De lage mate van uitdaging is wat
deze groep onderscheidt. In gesprekken kan hiernaar worden gevraagd.
Vragen die gesteld kunnen worden en aanleiding geven tot gesprek:
•
•
•

Word je nog voldoende uitgedaagd in je werk?
Wat zijn je talenten en kun je die allemaal kwijt in je werk?
Ben je nog enthousiast over je werk?

De zekerheidszoekers
De zekerheidszoekers hebben minder behoefte aan deze uitdaging en afwisseling. Voor
hen zijn werkdruk en fysieke belasting de belangrijkste redenen voor vertrek. Zij zouden
bijv. het beste geplaatst kunnen worden in teams die al goed functioneren en waar men
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voor elkaar klaarstaat. De kans dat ze dan een overstap maken naar ander werk is
waarschijnlijk zeer klein.
In gesprekken kan worden gevraagd naar de ervaren werkdruk en of ze voldoende steun
krijgen binnen het team. De zekerheidszoekers ervaren zeer hoge werkdruk en weinig
steun.
Vragen die gesteld kunnen worden en aanleiding geven tot gesprek:
•
•
•
•

Hoe ervaar je de werkdruk?
Welke mentale en fysieke eisen stelt het werk aan je?
Hoe is de omgang met collega’s?
Ontvang je steun van collega’s?

Overige groepen
De groepen (“Presteerders” en “Samenwerkers”) waar het aantal potentiële uitstromers
laag is, zullen alleen vertrekken voor een interessantere functie-inhoud/ betere
doorgroeimogelijkheden. Zorg voor voldoende uitdagende taken om deze groepen
geboeid te houden.
De “Uitvoerders” en de “Zakelijken” zullen met name vertrekken als zij een functie
kunnen krijgen met een betere werk-privé balans. Afwijkende werktijden zijn ook naar
voren gekomen als de belangrijkste reden om uiteindelijk uit de zorg te vertrekken. Het
goed plannen van roosters blijft dus van groot belang. Onregelmatige werktijden zijn
binnen de zorg niet volledig te voorkomen. Om ervoor te zorgen dat medewerkers
alsnog voor de zorg behouden blijven kunnen de energiebronnen worden verhoogd. Het
kwijt kunnen van talenten in het werk is de energiebron met de grootste impact op
bevlogenheid. Zet daarom in op voldoende carrière mogelijkheden en vergroot de
mogelijkheden voor uitdaging en ontwikkeling. De kans dat medewerkers dan blijven
neemt dan toe.
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Bijlage 1: Ontwikkeling aandeel uitstromers in de leeftijd 25 tot 35jarigen per Brabantse regio

Ontwikkeling van het aandeel uitstromers in de leeftijd 25 tot 35 jarigen
ten opzichte van het aantal werknemers tussen 2015 en 2019
12
11
10
9
8
7
2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Nederland (Inclusief niet in te delen)

West-Brabant

Midden-Brabant

Noordoost-Brabant

Zuidoost-Brabant
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Bijlage 2: Bevlogenheid

N

Mean

Min

Max

S.D.

1. Bevlogenheid
2. Talent inzetten

186
210

3,95
3,98

2,38
1,33

5
5

0,53
0,75

3. Werkkwaliteit

208

2,65

1,00

4,5

0,63

4. Steun
Leidinggevende
5. Steun collega’s

200

3,71

1

5

0,90

200

3,95

1

5

0,66

6. Werkbelasting

209

3,13

1,00

5

0,64

1

2

3

0,57
**
0,26
**
0,25
**

0,20
**
0,28
**

0,31
**

0,34
**
-0,93

0,27
**
-0,11

0,29
**
-0,37
**

4

0,36
**
-0,11

1. Bevlogenheid
2. Talent inzetten
3. Werkkwaliteit
4. Werkbelasting
5. Steun collega’s
6. Steun leidinggevende
R2
Adjusted R2
∆R2
F
N
***P<0,01
** P<0,05
* p<0,1

Beta

B

Standard error

0,50**
*
0,12*
0,26
0,17**
*
0,01

0,42**
*
0,10*
0,02
0,14**
*
0,01

0,05
0,06
0,05
0,05
0,04

0,38
0,36
3,8
31,470
**
183
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Bijlage 3: Inwerkperiode

Item
Goed ingewerkt door
collega’s
Terecht kunnen met
vragen bij collega’s
Duidelijke
verwachtingen
Feedback van collega’s
Te snel
verantwoordelijkheid
Prettige inwerkperiode

52

+/39

+
126

11

26

179

37

45

135

49
83

49
52

119
82

33

73

111

Bijlage 4: Clusteranalyse stage-ervaringen
Cluster
1:
N=132
66%

Cluster
2:
N=24
12%

Cluster
3:
N=53
26%

Begeleiding door collega’s

4,35

2,39

3,29

Begeleiding door
praktijkbegeleider
Begeleiding opleiding

4,31

2,23.

3,02

3,77

3,00

3,67

Waardering voor het werk

4,19

2,00

2,33

Feedback van collega’s
Uitdagende taken
Te hoge verantwoordelijkheid
Ontwikkeling in stage staat
centraal
Fysiek zwaar
Mentaal zwaar
Confronterende ervaringen
Werk sluit aan op
opleidingsniveau

4,06
4,14
2,45
3,97

2,61
3,78
3,87
2,13

3,02
2,63
2,21
2,69

3,21
3,19
2,88
3,95

4,04
3,96
3,70
3,39

2,98
2,90
2,67
2,60
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