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Samenvatting
Deze whitepaper is voornamelijk bestemd voor iedereen die zich binnen
zorgorganisaties inzet voor het binden, boeien en behouden van zorgprofessionals. De arbeidsmarkt in de zorg kampt al een lange tijd met
tekorten. De cijfers van in- en uitstroom in de zorg laat zien dat de vraag
naar zorgpersoneel ook de komende jaren blijft toenemen. Daarnaar
gekeken, blijft het een zeer belangrijke uitdaging voor werkgevers in de
zorg om de zorgprofessionals binnen hun organisatie te behouden.
Zo kun je als zorgorganisatie blijven groeien en sterk in de markt blijven
staan. Belangrijk bij het vormgeven van je personeelsbeleid is om onderzoek te blijven doen naar wat jouw medewerkers belangrijk vinden, wat
hun drijfveren en uitdagingen zijn.
Onze organisatie is ook het afgelopen jaar weer sterk gegroeid.
We zagen zelfs een verdubbeling van zorgprofessionals die via ons
werkzaam zijn bij diverse zorgorganisaties. We durven wel te stellen dat
we specialist zijn in binden, boeien en behouden van professionals in
de zorg. ‘ZorgdesQ laat je groeien’ is ons credo en in dat kader delen we
graag onze expertise via deze whitepaper.
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Inleiding
De krapte op de arbeidsmarkt in de zorg is een urgent
probleem. Ondanks dat er ruim 1,3 miljoen mensen in
de zorgsector werken, kampt deze toch met tekorten.
Er is meer zorgpersoneel nodig en de vraag naar goed
opgeleid zorgpersoneel zal de komende jaren alleen
maar toenemen. Dit heeft onder andere te maken met de
vergrijzing in Nederland: de cijfers van het CBS laten ons
zien dat het aantal personen van 65 jaar en ouder flink
gaat stijgen. Dat betekent automatisch een toenemende
zorgvraag (tabel 1).

Tabel 2

Tabel 3

Tabel 1

Bovendien zien we ook uitstroom in de zorg door vergrijzing en neemt de komende jaren de zogenaamde
‘grijze druk’ nog verder toe (tabel 2). Niet alleen zijn er
minder werkenden om de sociale lasten te dragen
door de toenemende grijze druk, gevolg is ook dat het
percentage van de totale beroepsbevolking an sich ten
opzichte van de ouderenbevolking kleiner is.
Kortom: er komen in de toekomst nog minder mensen
beschikbaar op de arbeidsmarkt en per saldo dus
minder mensen die ‘kunnen’ kiezen voor een beroep
in de gezondheidszorg. Dit terwijl de cijfers juist laten
zien dat er in de toekomst meer professionals in de zorg
nodig zijn.

De cijfers van het CBS (tabel 3) laten ons de instroom en
uitstroom in de zorg zien. Het positieve is dat we zien
dat de instroom de afgelopen jaren wel hoger is dan de
uitstroom. Vele zorgorganisaties hebben de afgelopen
jaren verschillende goede initiatieven genomen om de
instroom van zorgprofessionals te vergroten. Helaas gaan
er op jaarbasis toch nog te veel werknemers verloren
en dat tezamen met de enorme tekorten is het nog niet
voldoende om de personele inzet ook in de toekomst te
waarborgen. Op personeelsvlak is het dus van cruciaal
belang om nog meer instroom te blijven realiseren en
tegelijkertijd om zorgprofessionals voor de sector en voor
zorgorganisaties te behouden.

Bronnen:
Zorg Voor Beter, Cijfers vergrijzing en toenemende zorg
CBS bevolking statistiek, CBS bevolkingprognose
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Uitdaging voor zorgorganisaties
Zorgorganisaties worden continue uitgedaagd om voldoende
bezetting te hebben op de werkvloer. Naast het borgen van
voldoende bezetting, zijn organisaties vooral op zoek naar
medewerkers die de beste kwaliteit zorg leveren, passend bij de
visie en bewegingen van de organisatie. De voorkeur ligt dus bij
deskundig personeel dat zich kan meebewegen met de ontwikkelingen en behoeftes op de werkvloer.
Over de uitvoer van het actieprogramma ‘werken in de zorg’
van minister De Jonge om de personele tekorten in de zorg op
te lossen stond in januari 2020 nog een alarmerend bericht in
de Trouw: “Het lukt de zorg niet het nieuwe personeel vast te
houden”. Het artikel rapporteert dat de instroom tenietgedaan
wordt door uitstroom van teleurgesteld personeel. Bijna de helft
van hen stroomde al binnen twee jaar uit, dat maakt dat problemen nog steeds even groot zijn als voorheen. De onafhankelijke
commissie die het ministerie van Volksgezondheid adviseert,
concludeerde dat het gestelde doel onhaalbaar lijkt met de
uitvoer in praktijk.
Maatregelen
Belangrijk advies in het thema van deze whitepaper dat door de
commissie werd gegeven, is dat er ingrijpendere maatregelen
nodig zijn om het personeel te kunnen behouden. Gebrek aan
loopbaanperspectief en te weinig inhoudelijke uitdaging in het
werk zijn de belangrijkste redenen voor het uitstromen van
medewerkers. Opvallend is dat ‘meer salaris’ pas op de 7e
plaats staat in de ‘top- 10 redenen om te vertrekken’. Des te
meer reden om zoals commissievoorzitter Doekle Terpstra zo
mooi zegt: “beter naar het personeel te luisteren”.
Uitstroomonderzoek
Eind 2019 is er een uitstroomonderzoek uitgevoerd door de
regionale werkgeversorganisaties (Regio plus). Hieruit bleek dat
43% van de vertrekkende medewerkers aangaf dat werkgevers
niets kunnen doen om het vertrek te voorkomen, omdat er
privéredenen waren om te stoppen of dat het tijd werd voor iets
anders. De meerderheid gaf aan dat er wel mogelijkheden zijn
voor werkgevers om hun personeel te behouden.
Positief punt daarbij is dat vertrekkende medewerkers over het
algemeen wel graag in de zorgsector willen blijven. Drie op de
vier werknemers die zelf hun baan opzeggen, blijven in de zorg
werkzaam. Uit dit onderzoek bleek ook dat grotere betrokkenheid bij medewerkers de kans op voortijdig vertrek verkleint.
Cijfers
De cijfers (zie ronde grafiek) tonen aan dat de grootste groep
medewerkers binnen 1 jaar weer vertrekt. Andere opvallende
percentages richten zich op werknemers die na 2-5 jaar of na
10 jaar vertrekken. Het is interessant om onderzoek te doen naar
de specifieke beweegredenen van vertrekkend personeel uit
deze categorieën, aangezien hier op gebied van uitstroom de
meeste winst te behalen valt.
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Inspelen op verschillende generaties
Waar vooral de oudere generatie binnen de beroepsbevolking
meer op zoek is naar zekerheid, zien we dat de jongere generatie juist sneller en gemakkelijker van baan switcht. Dat is
natuurlijk ook deels te wijten aan de krapte op de arbeidsmarkt
versus het brede aanbod aan werkgevers waaruit gekozen kan
worden. Als zorgorganisatie is het van belang om daar bewust
mee aan de slag te gaan. We zien bijvoorbeeld dat de jongere
generatie over het algemeen het belangrijk vinden om zich verder te ontwikkelingen in hun vak. Terwijl de oudere professionals
het vaak belangrijk vinden om vanuit hun ervaring en opgebouwde expertise hun ding te kunnen blijven doen. Beiden zijn
goed en beiden zijn nodig binnen organisaties om succesvol te
zijn. Er is echter wel een verschil in de wijze van benadering van
beide doelgroepen als het gaat om binden en boeien.
Wat jouw (potentiële) medewerkers belangrijk vinden, is een
kwestie van onderzoek doen en hier niet alleen je personeelsbeleid, maar zeer zeker ook je wervingsinspanningen richting
nieuwe medewerkers op aan te passen. Wanneer waardevolle
medewerkers vertrekken, kan dit bij verschillende organisaties
wisselende oorzaken hebben. De grote vraag is eigenlijk waarom
jouw medewerkers vertrekken of juist blijven. Om een fijne
werkomgeving te creëren voor je medewerkers, is het van
belang om te weten wat een zorgmedewerker drijft en motiveert
om bij de organisatie te werken. Wanneer je inzicht hebt in deze
aandachtspunten, kun je kijken hoe jouw organisatie hierop in
kan spelen.

Bronnen:
Trouw, cijfers werken in de zorg
Actiz, zorgmedewerkers willen in de sector blijven
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Employer brand
Om nieuw personeel aan te trekken en huidig personeel te
behouden is een goede employer brand van belang.
Maar wat is een employer brand precies? Volgens het boek
‘Bouwen aan het Nieuwe Employer Brand’ is de definitie:
“Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie
verkrijgen en behouden als werkgever in de mindset van
(potentiële) medewerkers en hun beïnvloeders met als doel
het aantrekken en behouden van de juiste medewerkers.”
Belangrijk is om na te gaan wat jouw zorgorganisatie bijzonder
maakt om voor te werken en dat verhaal op een eerlijke manier
naar buiten te brengen. Een realistische en geloofwaardige missie
en goed werkgeverschap is meer waard dan de mooiste beloftes
niet nakomen. Daarnaast is het belangrijk om te beseffen of wat
je uitstraalt en of dat ook overeenkomt met hoe jouw medewerkers het ervaren.
Tip is om bij jouw huidige medewerkers te toetsen of dat wat je
uitstraalt of misschien wel wil uitstralen in hun beleving ook klopt.
Soms kom je erachter dat hier nog wat aan bijgeschaafd kan
worden. Wanneer jij deze unieke en krachtige eigenschappen op
een mooie manier kunt formuleren, kun je deze goed inzetten bij
het werven van toekomstige collega’s. Op gebied van het imago
van de organisatie is het belangrijk dat jouw medewerkers trots
zijn op waar ze werken en dat ook zichtbaar uitstralen. Zij zijn
immers jouw belangrijkste ambassadeurs. En dat zorgt er weer
voor dat potentiële medewerkers kunnen denken “daar wil ik ook
werken”. Bijkomend voordeel is ook dat je wellicht niet alleen
gemakkelijker nieuwe mensen aantrekt, maar vaak ook de juiste.
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Merk Mantra
Een techniek om te zien of jouw employer brand, ook wel jouw werkgeversmerk genoemd, overeenkomt met
hoe jouw medewerkers het zien is het in kaart brengen van jouw merkmantra. Merkmantra’s zijn ontworpen om
verschilpunten in de beleving van het merk vast te leggen. Een merkmantra bestaat uit 3 onderdelen, namelijk het
emotionele gedeelte, het beschrijvende gedeelte en de merkfunctie.

We laten met bekende merken een voorbeeld zien. Daarnaast hebben we zorgdesQ in het rijtje gezet,
om te laten zien hoe we deze techniek vertalen naar ons eigen merk.

Het maken van de merkmantra bij zorgorganisaties, toelichting per onderdeel:

•

Met het emotionele gedeelte leg je uit hoe medewerkers zich zouden voelen
wanneer ze bij de zorginstantie werken.

•

Met het beschrijvende gedeelte wordt er gekeken de vraag waarom
medewerkers bij de organisatie werken.

•

De merkfunctie beschrijft het belangrijkste doel achter het merkbestaan.
Dus de unieke service die de organisatie biedt aan de medewerkers,
waardoor deze opvalt.

Om tot bovenstaande te komen zou je onderstaande 3 punten eens kunnen
invullen voor jouw organisatie en toetsen bij je medewerkers:

•

Hoe voel jij je erbij om bij onze organisatie te werken?

•

Waarom werk je bij onze organisatie en niet ergens anders?

•

Wat is de belangrijkste reden om bij onze organisatie te werken?

Bronnen:
Josephineuba, Merk Mantra, Markteffect, onderzoek
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Onderzoek de uitstraling van jouw organisatie
Wanneer jij jouw merk mantra in beeld hebt, kun je het onderzoek verder uitdiepen.
Breng de uitstraling van jouw organisatie in kaart. Dit kun je doen door intern te brainstormen
en bij potentiële-, huidige- of oud-medewerkers de volgende vragen te toetsen:

Uitstraling
•

Wat vind jij dat wij naar buiten uitstralen?

•

Hoe zou je de mensen die bij onze organisatie werken omschrijven?

•

Hoe denk jij dat potentieel toekomstige medewerkers onze organisatie zien?

•

Vind jij dat onze vacatures een beeld schetsen over het werken bij onze organisatie?
Zo niet, wat zou jij anders doen?

•

Wat denk jij dat mensen zou overtuigen om in de zorg te gaan werken?
En hoe kunnen wij daar volgens jou op inspelen?

•

Wat vind jij belangrijk dat mensen weten over het werken bij onze organisatie?

Werkzaam bij
•

Wat vind jij goed of juist minder goed aan ons inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers?

•

Hoe vind jij het om bij onze organisatie te werken?

•

Hoe vinden jouw collega’s het om bij ons te werken denk je?

•

Waarom heb jij ervoor gekozen om bij onze organisatie te werken?

•

Klopt de verwachting die je van tevoren had met je ervaring van nu?

•

Wat vinden jij en je collega’s typische kenmerken van het werken bij onze organisatie?

•

Heb jij het idee dat je jezelf zou kunnen ontwikkelen binnen onze organisatie?

•

Wat kun je vertellen over de scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze organisatie?

Vertrek
•

Wat zou voor jou of voor jouw collega’s redenen zijn om een andere baan aan te nemen?

•

Zou je het belangrijk vinden dat we nog contact onderhouden?

•

Als je voor een nieuwe baan zou gaan, zou je dan blijven werken in de zorg?

•

Hoe spreken oud-collega’s over onze organisatie?

•

Hoe denk je dat we omgaan met medewerkers die vertrekken bij onze organisatie?
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Plan van aanpak
In alle 3 de fases is het belangrijk dat medewerkers een positieve ervaring beleven.
De praktijk laat zien dat aan de laatste fase vaak het minste aandacht wordt besteed.
Om te borgen dat er aandacht is voor alle fases is het advies om een plan van aanpak te maken.
Hiermee kun je borgen dat hetgeen dat wordt beloofd, ook waar wordt gemaakt.

Stap 1

Door onderzoek te hebben verricht wordt duidelijk jij of jouw medewerkers
zich in de employer brand van de organisatie herkennen. Zij hebben dan
ook aangegeven in welke waardes zij zich herkennen en welke minder
realistisch zijn. Wat vindt jouw organisatie belangrijk? Is er iets vaak
genoemd wat je verrast? Welke waardes wil je graag behouden?
Welke kunnen weg? Ga na bij je medewerkers op welke manier je beter
invulling zou kunnen geven aan de belangrijke beloftes.

Stap 2
Laat jouw medewerkers hun verhaal vertellen. Zij weten als geen ander
hoe het is om bij de organisatie te werken en zullen beloftes van jouw
organisatie dan ook graag willen delen (tip: deel een video!)

Stap 3

Promoot je imago via verschillende kanalen. Nu je waardes zijn bijgesteld,
weet je hoe je deze op een eerlijke manier kunt promoten.
Wees consistent, maar ook flexibel (beweeg mee als er veranderingen
zijn). Het is niet de bedoeling om je hele imago te veranderen, maar juist
kleine aanpassingen te doen.
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Werken via een intermediair en niet
direct in dienst bij een organisatie

Waarom kiezen medewerkers ervoor via een intermediair te werken?
Met het advies dat wij voor organisaties schetsen, laten wij ook graag een deel van
ons eigen onderzoek zien. Van onze zorgprofessionals kregen wij de feedback dat
het afwisselende werk, de vrijheid en het opdoen van veel verschillende contacten
de grootste reden is om voor een intermediair te kiezen.
Bij het zoeken naar de juiste samenwerkingspartner is het goed om de employer
brand goed onder de loep te nemen. Onze kandidaten gaven aan vooral voor
zorgdesQ te willen werken vanwege de persoonlijke benadering die ze bij ons
ervaren. Er is bij deze groep professionals grote behoefte aan het voelen van
waardering en de wens om zich gezien en gehoord te voelen.
Uit de enquête die we hebben gehouden onder onze kandidaten als onderdeel van
ons eigen onderzoek hebben we antwoord gevonden op de vraag wat voor hen de
3 belangrijkste redenen zijn om bij een organisatie te blijven werken:

Wat zijn de 3 belangrijkste redenen van onze zorgprofessionals?
•

Waardering en feedback

•

Flexibiliteit vanuit de werkgever

•

Fijne werksfeer en collega’s

Deze redenen hebben we in de enquêteresultaten verder uitgediept.

Op de volgende pagina:
Infographic: hoofdlijnen in één overzicht –
Het binden, boeien en behouden van zorgprofessionals
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Enquêteresultaten
• Waardering en feedback
Hoe vaak en waarover spreek jij jouw medewerkers? Jaarlijks, maandelijks of wekelijks? Alleen als je iets wil vragen
of wil bijsturen of ook voor het geven van complimenten en gewoon een praatje pot? Wanneer je de medewerkers
regelmatig de aandacht geeft die ze verdienen, brengt dit verbondenheid mee met de organisatie. Wanneer jij als
leidinggevende aangeeft en laat zien dat hun ideeën en inzet gewaardeerd wordt, zul je ze een stuk blijer maken
dan met enkel een jaarlijkse aanpassing van het salaris.
Wanneer voelen medewerkers zich gewaardeerd op werk?
Dit gaven de ondervraagde zorgprofessionals van zorgdesQ aan:

Onze kandidaten geven dus aan dat ze vooral af en toe willen horen dat ze goed bezig zijn, zowel van de
opdrachtgever, als van zorgdesQ en van cliënten. Het geven van (positieve) feedback en complimenten en openheid
draagt dus bij aan een positieve beleving over jouw organisatie. Het horen van ‘dankjewel’ wordt erg gewaardeerd.
Het is ook fijn als je van je team terug hoort: zo, vandaag hebben we lekker gewerkt!

• Flexibiliteit vanuit de werkgever

Dit gaven de ondervraagde zorgprofessionals
van zorgdesQ aan over het onderwerp:

Uit de enquête bleek ook dat veel zorgprofessionals veel
waarde hechten aan flexibiliteit vanuit de werkgever of
opdrachtgevers. Werkgevers die hierop inspelen,
kunnen hier ook weer profijt van hebben.
Als werkgever streef je naar zo weinig mogelijk verzuim
onder jouw werknemers. Flexibel werken kan er aan
bijdragen dat de productiviteit verhoogt en ziekteverzuim vermindert, omdat de werknemer minder stress
ervaart. Waarom verzuimen medewerkers en hoe ga
je daar als werkgever mee om? Medewerkers met
bijvoorbeeld jonge kinderen of mantelzorgers hebben
vaak behoefte aan flexibele werktijden. Dit bleek ook
uit onderzoek onder onze kandidaten. Wanneer je als
werkgever van de privésituatie afweet, je medewerkers
aandacht geeft en flexibel bent, zullen medewerkers
geheid minder verzuimen. Wanneer je als werkgever
begrip toont voor de privésituatie, voelen medewerkers
zich fijner en zullen ze zich uiteindelijk ook minder snel
ziekmelden.

Hierbij hoort een open cultuur. Sommige zorgmedewerkers vinden het lastig om aan te geven wat er
speelt, omdat ze bang zijn dat het tegen hen wordt
gebruikt. Het is belangrijk om een cultuur te creëren
waar zaken bespreekbaar zijn.

13

• Fijne werksfeer en collega’s
Wanneer we aan onze kandidaten vragen wat ze nou écht verwachten van hun werkgever, komt
duidelijk naar voren dat ze steun / begrip verwachten bij bepaalde privésituaties. Wanneer je dit
als organisatie doet, heeft dit natuurlijk effect op de werksfeer binnen het team.
Wat vinden onze collega’s belangrijk als ze denken aan een fijne werksfeer?

Laat je groeien!
Merk je dat een medewerker niet zo goed in zijn of haar vel zit, ga het gesprek eens aan en vraag wat hij/zij nodig heeft.

Maak ook tijd voor het geven van complimenten zowel aan de groep als aan de individu.

Creëer veiligheid op de werkvloer, hierdoor is er ruimte voor een open
cultuur waarbinnen medewerkers zaken bespreekbaar kunnen maken.

Sta open voor feedback over hoe men zich binnen de organisatie voelt en haal deze actief op.
Luister en stel vragen, onderneem actie als daar reden toe is.

Ga eens in gesprek over wat leeft en de verwachtingen van en naar elkaar.

Onderzoek: waar worden je medewerkers nou echt blij van? Hoe is dit toe te passen binnen het werk of de organisatie.

Op de volgende pagina:
Infographic: hoofdlijnen in één overzicht –
Redenen om bij een organisatie te blijven werken
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Conclusie
Het binden, boeien en behouden van zorgprofessionals is een continuproces, zeker
gezien de verder toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Uit de cijfers blijkt dat er de
afgelopen jaren sprake is van een hogere instroom dan uitstroom binnen de zorg.
Toch zijn de huidige initiatieven om het werken in de zorg aantrekkelijker te maken en
te houden nog niet afdoende om de tekorten nu en in de toekomst op te lossen.
Daar zijn wellicht ingrijpendere en meer innovatieve oplossingen voor nodig.
In kader van het thema van deze whitepaper: ‘Binden, Boeien en Behouden van
Zorgprofessionals’ trekken we de conclusie dat er dus op alle fronten nog wel winst
te behalen valt. Dit geldt niet alleen wanneer je nieuwe zorgprofessionals wil aantrekken voor jouw organisatie of medewerkers wil behouden. Het geldt zeer zeker ook om
mensen te enthousiasmeren om te kiezen voor het werken in de zorg. Er zijn legio aan
mogelijkheden om hier als organisatie en/of als manager binnen een organisatie op in
te spelen. Belangrijk bij het vormgeven van die activiteiten is dat er een directe dialoog
en afstemming is over belangrijke input van de mensen waar het om gaat, namelijk de
zorgprofessionals zelf. Immers blijken er verschillen te zijn in wensen en behoeften,
maar zeer zeker ook in de belevingen van de professionals uit verschillende generaties.
Tip: Laat een onafhankelijke partij onderzoek doen naar de beleving bij jouw organisatie.
Zowel intern bij medewerkers, maar ook bij cliënten en bezoekers, als extern bij potentiële medewerkers en mensen uit de nabije omgeving. Zo kunnen mensen zo vrij en
open als mogelijk hun feedback ventileren.
Het is natuurlijk niet zo dat we je adviseren het DNA van je organisatie hierop aan te
passen. Belangrijk is dat je blijft wie je bent. Daarbinnen is het advies om te bepalen waar
je in de organisatie uitingen aan geeft en met welke activiteiten je dit naar buiten brengt.
Kies bewust hoe je de verschillende generaties aanspreekt of overtuigt om bij jouw
organisatie te werken, om zo nog succesvoller te zijn.
Wil je een keer vrijblijvend verder sparren met één van onze consultants over het binden,
boeien en behouden van zorgprofessionals? Maak gerust een afspraak via 085-2732250.

Succes!
Team zorgdesQ
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