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Arbeidsmarktproblematiek in de zorg: 

tijd om de medewerker centraal te zetten  

Bij een baan in de zorg krijg je tegenwoordig een nieuwe fiets, een leaseauto of zelfs 

een huurcontract. Zorgorganisaties doen er alles aan om personeel aan te trekken. 

Maar de concurrentie is groot. Voor tien nieuwe collega’s, vertrekken er ook weer 

tien. Wij geloven in een andere aanpak.  

 

Begin 2018 hield bureau HHM een peiling onder zorgaanbieders in de ouderenzorg, GGZ en 

gehandicaptenzorg. Zij hadden te maken met grote personeelstekorten. De focus lag vooral 

op werving, zij-instromers en interne opleiding. Evelien Rijken, adviseur bureau HHM: “Het 

viel ons toen al op dat er nauwelijks gesproken werd over de uitstroom, terwijl die in de zorg 

vrij hoog is.” 

Een jaar later wordt dit beeld bevestigd. We onderzochten in tien sectoren binnen zorg en 

welzijn de oorzaken, gevolgen en oplossingsrichtingen rondom arbeidsmarktproblematiek. 

We hoorden opnieuw dat veel organisaties bezig zijn met het werven van personeel. Ze 

vissen in dezelfde vijver van bestaand personeel, net-afgestudeerden, leerlingen en zij-

instromers. Daarnaast zijn er mooie initiatieven om mensen enthousiast te maken voor de 

zorg. Bijvoorbeeld banenmarkten en traineeships.  

De focus van instroom naar behoud 

Nieuwe medewerkers aantrekken met een mooie etalage is niet genoeg, als de achterdeur 

openstaat. Er is aandacht nodig voor behoud van medewerkers. Een enorme uitdaging: er 

vertrekken in de meeste organisaties namelijk net zoveel mensen als er binnenkomen. “Dan 

ben je dus aan het dweilen met de kraan open en moet je telkens nieuwe mensen inwerken 

en begeleiden. Dat verhoogt de werkdruk voor de mensen die wel blijven. Die werkdruk is 

juist de belangrijkste reden om op te stappen.” 

 

Salaris wordt genoemd als reden voor vertrek, maar altijd secundair. De top drie vertrekredenen:  

1. Werkdruk, mede door verzwaring van doelgroepen (zie kader) 

2. Gebrek aan uitdaging, ontwikkeling en scholing 

3. Een kloof met bestuur, gebrek aan luisteren naar de werkvloer, gebrek aan regie 
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Het stond treffend verwoord in Trouw afgelopen zomer: “Medewerkers betalen de prijs van 

betere verpleeghuiszorg”. In dit artikel1 doen vijf (ex-)verzorgenden de oproep om werk-

omstandigheden in de zorg te verbeteren, omdat ze de gezondheid van medewerkers onder 

druk zetten en leiden tot uitstroom. Verbeteringen in kwaliteit van zorg worden in hun ogen 

alleen gehaald omdat er steeds meer van medewerkers wordt gevraagd.  

 

Hoe behoud je deze medewerkers voor je organisatie? Wij geloven in drie parallelle 

succesroutes.  

1. Behoefte van medewerkers kennen 

Alle zorgorganisaties spreken over ‘de cliënt centraal’. Dat kan te ver doorslaan, als er geen 

oog meer is voor de behoefte van de medewerker. Het is interessant om het motto ‘de 

cliënt centraal’ te spiegelen richting medewerkers: Kennen we ze echt? Weten we hun 

behoefte? En hoe voorzien we daarin? Luisteren we naar hun ‘vraag achter de vraag’? Doen 

we dat aanbodgericht of vraaggericht? En is er ruimte voor individueel maatwerk? Want net 

zoals ‘dé cliënt’, bestaat ook ‘dé medewerker’ niet. “Ieder mens wil gezien worden. Daar ligt 

vaak een deel van de oplossing. Ons advies is: heb net zoveel oog voor je medewerkers als 

voor je cliënten en kijk samen waar de verschillende belangen bij elkaar komen. 

Tevredenheid bij medewerkers komt ten goede aan de cliënt en andersom”, aldus Judith 

Kippers van bureau HHM. 

 

Als in behoeften van medewerkers wordt voorzien, voelen zij de vrijheid en ruimte om 

werkelijk te luisteren naar en voorzien in de behoeften van cliënten. Dat zorgt voor tevreden 

medewerkers die in veiligheid mogen leren en ontwikkelen. Medewerkers die niet eens 

overwegen om hun organisatie te verlaten. 

 

In aanvulling daarop volgt de vraag: heeft de medewerker echt regie over het zorgen dat 

cliënten regie behouden in hun leven? Helaas betekent zelfsturing in de praktijk vaak een 

toename van administratie- en staftaken in plaats van daadwerkelijk de autonomie om zelf 

te mogen besluiten wat goed is. 

2. Visie van de organisatie waarmaken 

Een onderscheidende visie kan als een magneet werken voor nieuwe medewerkers. Dat wat 

je uitstraalt, trek je aan. Een belangrijk begin, want zo krijg je medewerkers die bij de 

organisatie(cultuur) passen.  

 

 

 
 
1 Trouw; Casper Mazurel; d.d. 19 juli 2019.  

https://www.trouw.nl/opinie/medewerkers-betalen-de-prijs-van-betere-verpleeghuiszorg~b5d0a0f7/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%252
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Het waarmaken van de visie zorgt ervoor dat je die mensen ook behoudt. Het naar buiten 

geschetste beeld moet dus eerlijk en realistisch zijn. De etalage moet weerspiegelen wat er 

in de winkel hangt. Judith Kippers: “Een visie die niet waargemaakt wordt, leidt tot 

teleurgestelde medewerkers. Medewerkers die al snel op zoek gaan naar een organisatie 

die wél de daad bij het woord voegt. Waar de visie niet alleen een prachtig stuk proza op de 

website of aan de bestuurstafel is, maar waar de visie echt wordt geleefd in de organisatie. 

Waar de visie leidend is bij belangrijke grote én dagelijkse kleine besluiten.  

Vaak lukt dit het beste als medewerkers hieraan mogen bijdragen: ‘hier staan en gaan wij 

voor’. Het gaat om oprechte woorden die gevoeld worden. Een visie die ademt.” 

3. De juiste zorg op de juiste plek 

Het moet gezegd: meer zorg leveren met minder mensen is niet volledig te realiseren door 

individuele organisaties. Het vraagt ook om een andere manier van kijken naar zorg. Wat is 

de daadwerkelijke vraag achter de roep om praktische hulp? Het vraagt ook om goede 

ketensamenwerking: doen waar je goed in bent en wat bij je hoort. En andere zorg-

organisaties laten doen waar zij goed in zijn. Krachten verbinden zodat er synergie voor 

cliënten ontstaat. Elkaar vertrouwen en wat gunnen. Wat zou dat veel frustratie onder 

medewerkers voorkomen. Medewerkers die nu wellicht de sector verlaten.  

Uw eigen achterdeur sluiten?  

Tijdens tien veldarena’s (zie kader) over de arbeidsmarkt hoorden we veel mooie voor-

beelden. De kracht van deze gesprekken zat in de diversiteit aan tafel: zorgprofessionals, 

managers, OR-leden en medewerkers van HR en P&O uit heel Nederland vulden elkaar aan. 

Ze bevestigden of corrigeerden beelden over elkaar. Daardoor ontstond veel dieper inzicht 

over de oorzaken en mechanismen in het arbeidsmarktvraagstuk.  

 

Ook binnen organisaties begint het met zo’n gesprek met verschillende disciplines. Weet u 

wat er leeft in uw organisatie en welke oplossingsrichtingen er mogelijk zijn? Met dat inzicht 

houdt u de achterdeur gesloten en bindt u betrokken mensen voor een langere tijd aan uw 

organisatie.  

 

 

De tien veldarena’s vonden plaats in de thuiszorg, V&V, gehandicaptenzorg, GGZ, sociaal werk, 

jeugdzorg, huisartsenzorg, ziekenhuizen, UMC’s en kinderopvang. Per branche spraken we over 

krimp en personeelstekort, redenen voor vertrek, maatregelen om personeel te vinden en 

behouden, werkdruk en agressie op de werkvloer en technologische oplossingen. De resultaten 

worden gepubliceerd na afronding van het kwantitatieve deel van het onderzoek door TNO. Het 

onderzoek vindt plaats in opdracht van het onderzoeksprogramma AZW (Arbeidsmarkt Zorg en 

Welzijn).  


