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tabel 1
 
de aantrekkelijkheid van  
de zorgsector (in %)1,2

   2020
farmaceutica  40,6
media  39,6
zorgsector  39,5

aeronautica  39,4
high tech  38,4
IT & consultancy  36,1
bouw & installatie  33,9
automotive (productie)  33,1
chemie  32,9
horeca & toerisme  32,8
voeding  32,4
banken & verzekeringen  31,5
niet-metaal  31,1
automotive (retail/diensten)  30,9
energie  30,2
transport (goederen)  
& logistiek  30,0
metaal & staal  29,9
telecom & contactcenters  29,9 
human resources  29,9
industriële schoonmaak  
& milieu & veiligheid  29,1
retail (textiel, meubelen,…)  28,4
distributie  28,2
transport (mensen)  27,0

Er is zelden in de geschiedenis met zoveel 
bewondering gekeken naar de zorgsector.  Daar 
wordt de strijd tegen corona gevoerd. Daar 
zetten dokters, verpleegkundigen en zorg- 
kundigen zich in met inzet van het hoogste 
goed, de eigen fysieke integriteit, om het virus 
te verslaan en zoveel als mogelijk mensen-
levens te redden. 

Wat betekent zo’n uniek moment voor de 
employer brand van deze zorgsector? Zal dit 
ertoe leiden dat er in de toekomst meer mensen 
dan nu voor een ziekenhuis of zorginstelling 
als werkplek zullen kiezen?  Uiteraard hangt 
werken in een ziekenhuis sterk samen met 
de beroepen  arts en verpleegkundige 
maar men vergeet dikwijls dat er ook heel 
wat andere functies een belangrijke rol 
spelen : IT, HR, financiële profielen, security, 
keukenpersoneel … de lijst is lang.  Zullen 
degenen met dergelijk profiel in de toekomst 
meer dan nu kiezen voor een loopbaan in 
een ziekenhuis?  En wat zal het gevolg zijn 
bij degenen die straks studiekeuzes moeten 
maken? Zal er meer gekozen worden voor 
(para)medische studies? Dat zal de toekomst 
moeten uitwijzen. Wat we vandaag de dag wel 
al kunnen meegeven is hoe de gemiddelde 
Belg de zorgsector als werkgever en werkplek 
evalueert. Dit zijn resultaten op basis van 
onderzoek dat in januari 2020 plaatsvond 
met name op een ogenblik dat er in dit land 
nog geen sprake was van corona. Deze cijfers 
zijn des te belangrijker geworden omdat ze 
bij het volgend onderzoek zullen dienen als 
benchmark.  We zullen dan redelijk accuraat 
de impact van corona op de aantrekkelijkheid 
van de zorgsector als werkgever kunnen 
inschatten. 

Maar laat ons eerst de situatie voor corona in 
beeld brengen.

(1) Het cijfer voor de zorgsector is het gemiddelde van 22 ziekenhuizen en zorginstellingen die geselecteerd werden 
voor het onderzoek. (2) Het cijfer slaat op het aandeel respondenten die 4 of 5 op schaal van 5 antwoorden op vraag : 
zou graag werken in dit bedrijf. Sectorscore is gemiddelde van alle bedrijven die tot deze sector behoren.
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De zorgsector zet een ijzersterke prestatie 
neer en haalt een derde plaats op geringe 
afstand van media en farma.  Het lijdt dus geen 
twijfel dat de zorgsector een aantrekkelijke 
werkgever is. De sector wedijvert met de 
allersterkste private sectoren. Zien we dat 
vertaald bij de verschillende subgroepen?

tabel 2

plaats zorgsector inzake 
aantrekkelijkheid per subgroep 
(op 23 sectoren)

vrouw 1
man 15

middengeschoold 2
hooggeschoold 2

18-30 5
31-50 4
51-64 3

Nederlandstalig 3
Franstalig 4

De zorgsector vertaalt een globale sterke  
positie inzake aantrekkelijkheid naar nage-
noeg alle subgroepen maar inzake gender 
manifesteert zich een ernstig issue.  Bij 
de vrouwen is de sector de uitgesproken 
nummer één, bij de mannen daarentegen 
zakt de sector weg naar het brede midden 
van de rangschikking. Bij de vrouwen ligt 
de gemiddelde aantrekkelijkheid maar 
liefst 10 %-punten hoger dan bij de mannen 
(43,9 versus 34 %). Deze genderkloof is niet 
typisch voor de ziekenhuissector.  In heel wat 
privésectoren is deze zelfs dikwijls nog breder, 
zij het altijd in het voordeel van de mannen. 
Er zijn slechts enkele privésectoren die iets 
aantrekkelijker zijn bij vrouwen dan bij mannen 
(hotels, restaurants, HR en retail). Het verschil 
bedraagt echter hooguit één procentpunt. 

waarom is de  
zorgsector een  
aantrekkelijke sector?
Eén van de standaard uitgangspunten van de 
Randstad Employer Brand Research is dat de 
globale aantrekkelijkheid samenhangt (zij het 
zelden of nooit een op een) met een aantal 
criteria. Omdat we van elke sector weten hoe 
die scoort per criterium kunnen we nagaan 
hoe de ziekenhuissector op die criteria scoort. 

tabel 3

plaats zorgsector inzake 
aantrekkelijkheid per criterium  
(op 23 sectoren)

csr 1/23
werkzekerheid 1/23
werksfeer 2/23
reputatie 3/23
jobinhoud 4/23
nieuwste technologieën 7/23
toekomstmogelijkheden 10/23
salaris en voordelen 13/23
financiële gezondheid 15/23
balans werk/privé 18/23
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De zorgsector wisselt zeer sterke scores af 
met middelmatige en zelf zwakke.  Dat is niet 
zo uniek. Nagenoeg elke sector is in dit geval. 
Het is nagenoeg onmogelijk om als sector op 
elk criterium sterk te scoren. 

De sterke punten van de zorgsector zijn de 
werkzekerheid, werksfeer, CSR en reputatie.  
Werkzekerheid en werksfeer behoren 
samen met salaris en voordelen tot de drie 
belangrijkste criteria waarom mensen kiezen 
voor een werkgever. Dat inzake CSR en 
reputatie de sector ook uitstekend scoort 
is niet zo verrassend. Maar het is minder 
zeker of dit zwaar bijdraagt aan de globale 
aantrekkelijkheid. Inzake salaris en voordelen 
scoort de sector middelmatig. Dat geldt ook 
voor de toekomstmogelijkheden, misschien 
een gevolg van de vlakke loopbaanstructuur 
die kenmerkend is voor belangrijke functies 
binnen de sector. 

Het zwakste punt van de sector is duidelijk 
de balans werk/privé. Daarmee scoort de 
sector in de staart van de rangschikking. Het 
is opmerkelijk dat dit gegeven de sector er 
niet van weerhoudt de meest aantrekkelijke te 
zijn bij de vrouwen. Dit kan enkel betekenen 
dat dit belangrijk nadeel meer dan voldoende 
wordt gecompenseerd door andere factoren. 

De sterke punten van 
de zorgsector zijn de 

werkzekerheid, werksfeer,  
CSR en reputatie.  

Werkzekerheid en werksfeer 
behoren samen met salaris 

en voordelen tot de drie 
belangrijkste criteria  

waarom mensen kiezen  
voor een werkgever. 
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Wat buiten kijf staat is het moreel krediet. 
De kernwerknemers van de ziekenhuizen 
en zorginstellingen, het medisch personeel, 
hebben een heldenstatus bereikt en zullen 
vermoedelijk nog een hele tijd op die status 
kunnen teren.  Dit moet zeker positief 
inwerken op criteria als reputatie en CSR. 
Hierbij moet worden aangestipt dat de sector 
op die criteria al sterk scoort.  Bovendien zijn 
het criteria die globaal genomen gemiddeld 
niet zo zwaar doorwegen bij de keuze voor 
een werkgever maar er zijn redenen om aan 
te nemen dat dit minder geldt in deze sector. 
Wat wellicht het moeilijkst in te schatten 
is, is hoe de buitenwereld met het gehele 
coronagebeuren zal omgaan. Dat het medisch 
personeel heldendaden heeft verricht en 
nog zal verrichten zal weliswaar op veel 
bewondering rekenen. Het is niet zeker of het 
een stimulerend effect zal hebben op externen 
om de sector te vervoegen.  Dat veronderstelt 
de bereidheid om ook indien nodig een held 
te zijn.  En het is voorlopig raden hoe groot die 
bereidheid is. 

De eerder gerapporteerde gegevens slaan op 
de pré-coronaperiode. De grote vraag die zich 
stelt is uiteraard hoe dit zal evolueren in de 
toekomst. Sommigen voorspellen dat de sector 
zo’n groot moreel krediet heeft opgebouwd 
dat dit positieve financiële gevolgen zal 
hebben. Dit zou de financiële gezondheid (nu 
een minder sterk punt) ten goede moeten 
komen (via hogere overheidsdotaties). Daar-
tegen kan onmiddellijk worden ingebracht 
dat de financiële slagkracht van de overheid 
sowieso voor vele jaren heel beperkt zal zijn. 
Bovendien is de financiële positie van de 
sector gedurende de coronacrisis verder 
verzwakt.

Het feit dat salaris wellicht minder belangrijk 
wordt bij de keuze voor een werkgever kan in 
het voordeel van de sector spelen.  Dat geldt 
eveneens voor het criterium werkzekerheid. 
Dit criterium zal zeker verzwakken in de 
privésector. 

Hoe de werksfeer in de ziekenhuizen zal 
evolueren (en hoe de buitenwereld dit zal 
percipiëren) lijkt moeilijker te voorspellen. De 
sector zal tijd nodig hebben om zich van het 
coronatrauma te herstellen. Veel zal uiteraard 
afhangen van hoe dit in de betrokken 
organisaties wordt opgevangen. 
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