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Welkom!

• Gezien het aantal deelnemers: iedereen op mute

• Beeld en geluid worden opgenomen en komen later op de site

• Vragen stellen kan via de chat

• Je vraag niet beantwoord? Mail dan!



Tamar Duivewaarde
• Beleidsadviseur bij Viazorg

• Projectleider uitstroomonderzoek

Mark Neefs

• Adviseur Werken in de Zorg bij het ministerie van VWS
• Voor de regio’s Zeeland, Brabant en Limburg

mailto:t.duivewaarde@viazorg.nl
mailto:t.duivewaarde@viazorg.nl
mailto:ma.neefs@minvws.nl


Programma

• Resultaten uitstroomonderzoek

• Actiegericht aan de slag

• Stand van zaken project



Uitstroomonderzoek zorg en welzijn

• Uitgevoerd door Presearch

• Landelijk dekkend

• +/- 300 aangesloten organisaties

• +/- 15.500 respondenten

Zeeland:

• 12 aangesloten organisaties

• +/- 900 respondenten

https://www.presearch.nl/
mailto:t.duivewaarde@viazorg.nl


Uitstroomonderzoek zorg en welzijn

• Landelijke resultaten: volgen deze week

• Regionale resultaten: volgen medio december 2020

• Organisatie resultaten: altijd inzichtelijk via eigen dashboard



Vraag 1:

Branche Vertrekreden nummer 1

GGZ, Jeugdzorg en Ziekenhuizen Loopbaanmogelijkheden

Gehandicaptenzorg, huisartsen en overige 1e lijnszorg, 
sociaal werk, welzijn en maatschappelijke 
dienstverlening

Uitdaging in werkzaamheden

Verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg Manier van werken in de organisatie en aansturing
door mijn leidinggevende

Kinderopvang

Top 3 vertrekredenen:
1. Uitdaging in werkzaamheden
2. Loopbaanmogelijkheden
3. Manier van werken in de organisatie en aansturing door mijn leidinggevende

Contracturen en type dienstverband (26%)



Vraag 2:

Zijn vertrekkende medewerkers in Zeeland over het algemeen meer tevreden 
dan in de rest van Nederland?

• A: Ja, in Zeeland zijn ze meer tevreden 

• B: Nee, in Zeeland zijn ze minder tevreden

Selectie A – Zeeland
Selectie B – de rest van Nederland



“de samenwerking met mijn collega’s verliep goed”

Vraag 3:

Welke balk laat de tevredenheid van VVT medewerkers (Zeeland) tot 5 jaar in dienst zien:
• A: Balk A
• B: Balk B

Tot 5 
jaar

Meer dan 
5 jaarBalk A

Balk B



Actiegericht aan de slag met uitstroom

1. Wil je inzicht in je uitstroom en het waarom

2. Wil je inzicht in de mogelijkheden om uitstroom terug te dringen

3. Wil je actiegericht in een projectgroep hiermee aan de slag
a) Wat speelt er specifiek binnen jouw organisatie (kwalitatief/kwantitatief)

b) Wat past binnen jouw organisatie om mee aan de slag te gaan

c) We delen ervaringen met elkaar

d) En we benutten elkaars denkkracht

Voor bovenstaande punten hebben wij verschillende handvatten ontwikkeld



4 interventie thema’s

(Pre-)onboarden
Inwerken & 
begeleiden

OntwikkelenWarme overdracht

Van welk thema wil jij vandaag een voorbeeld zien?



Voorbeeld interventie warme overdracht

• Analyse  50% blijft werken bij stage/afstudeerorganisatie

 50% stroomt binnen 2 jaar uit

• Verbeterpunt  afstemming vraag en aanbod student/zorgorganisatie

• Oplossing  solide overgang tussen onderwijs en praktijk

 klaarstomen voor de praktijk incl. reëele beelden

matchen van studenten en organisaties

• Methodiek  een warme overdracht tussen student en zorgorganisatie

• Financiering  eigen businesscase



Warme overdracht

• Maakt jouw organisatie al gebruik van de warme overdracht?
• Vermeld de naam van je organisatie in de chat:

+ hoe doe je dit?

+ Is dit succesvol ja/nee?



Voorbeeld interventie (pre-)onboarden

• Analyse  uitstroomreden; werksfeer en samenwerking

• Verbeterpunt  beter communiceren, luisteren leidinggevende

• Oplossing  aandacht voor de nieuwe medewerker, juist in het eerste jaar

• Methodiek  onboardingsdraaiboek

(warme overdracht en welkom en landing in de organisatie)

• Financiering  eigen businesscase & documenten beschikbaar op                
www.onboardenzorgenwelzijn.nl

http://www.onboardenzorgenwelzijn.nl/


Onboardingsdraaiboek

• Maakt jouw organisatie al gebruik van een onboardingsdraaiboek?
• Vermeld de naam van je organisatie in de chat:

+ hoe doe je dit?

+ Is dit succesvol ja/nee?



Voorbeeld interventie inwerken & begeleiden

• Analyse  Uitstroomreden; manier van werken en aansturing (nr 1 VVT)

• Verbeterpunt  beter communiceren, luisteren leidinggevende, 
verminderen werkdruk, inhoud van het werk, echte tijd om in te werken 
en te begeleiden

• Oplossing  1 op 1 begeleiding, tijd voor medewerker en begeleider

 aandacht voor de medewerker, in zijn/haar kracht zetten, talent 
ontdekking/ontwikkeling.

• Methodiek medewerker en begeleider boven formatie
 coach on the job 

• Financiering  eigen businesscase
 via programma Waardigheid en Trots voor de VVT sector (coach on the job)



Inwerken en begeleiden

• Maakt jouw organisatie al gebruik van een coach on the job of 
medewerker/begeleider boven formatie?
• Vermeld de naam van je organisatie in de chat:

+ hoe doe je dit?

+ Is dit succesvol ja/nee?



Voorbeeld interventie ontwikkelen

• Analyse  uitstroomreden; loopbaanmogelijkheden (nr 1 ZH, GGZ, Jeugdzorg)

• Verbeterpunt  ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden

• Oplossing  breng ontwikkelmogelijkheden in kaart, bespreek dit en maak het 
mogelijk

• Methodiek  loopbaanpaden (aandacht voor persoonlijke ontwikkeling 
persoonlijk en vakgebied)

• Financiering  eigen businesscase



Loopbaanpaden

• Maakt jouw organisatie al gebruik van loopbaanpaden?
• Vermeld de naam van je organisatie in de chat:

+ hoe doe je dit?

+ Is dit succesvol ja/nee?



Stand van zaken

Denksessies in oktober 2020 met 11 zorgorganisaties

8 december 2020 vervolgbijeenkomst 
• Werken met eigen resultaten
• In combinatie met onze handvatten

Medio januari 2021 vervolg
• Gezamenlijke en individuele acties pitchen en eventueel bijstellen
• Leernetwerkbijeenkomsten

• Tops 
• Tips 
• Knelpunten
• Ondersteuning 



Doe mee!

Wil je meer weten over dit project?

of 

over het uitstroomonderzoek?

Neem dan contact op met Tamar Duivewaarde:

t.duivewaarde@viazorg.nl

06-48511250

mailto:t.duivewaarde@viazorg.nl


Vragen / opmerkingen 



Veel plezier bij de volgende workshop!

• Vul na afloop de evaluatie in en maak kans op het boek ‘Supermens’ 
van Peter Joosten.

• Log alvast in bij je volgende workshop (link in de chat)

• Neem nog wat lekkers uit de goodiebag

• De volgende ronde start om 16.05 uur!


