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Beperken
Uitstroom
Nieuwe mensen aantrekken in zorg en welzijn is één ding, ze vasthouden is
een tweede. Wat kunnen werkgevers doen om uitstroom te beperken? Goede
werkgevers weten hun mensen vast te houden door oprechte aandacht voor
hen te hebben. Ze hebben oog voor werksfeer en goed leiderschap, en bovenal
investeren ze in leren, ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid van mensen.
Als je als zorgorganisatie vooral bezig bent met het aannemen van nieuw personeel, ben je aan het dweilen met de kraan open. Belangrijker is het om je ook te
richten op het zittende personeel. Hoe zorg jij dat je een goede werkgever bent?

Beperken
Uitstroom

Leven Lang
Ontwikkelen

‘Een goede werkgever weet zijn
medewerkers vast te houden’
Beperking van uitstroom is een voor de hand liggende, maar enorm cruciale
manier om het personeelstekort te lijf te gaan. Ambassadeur professor
dr. Aukje Nauta over hoe zorgpersoneel binnenboord blijft.

‘Jaarlijks verlaten zo’n honderdduizend werknemers de zorgsector, en dat aantal neemt steeds
meer toe. Uitstroom ontstaat deels door pensionering, maar vooral door andere oorzaken. Tot nu
toe was er aan de andere kant een toenemende
instroom van nieuw personeel. Dit jaar lijkt het
helaas de verkeerde kant op te: de instroom van
werknemers in de sector zorg en welzijn was in het
eerste kwartaal van 2020 lager dan een jaar eerder,
terwijl de uitstroom hoger was¹. Recente cijfers
laten bovendien zien dat 43 procent van de
nieuwe medewerkers in de zorg binnen twee jaar
weer vertrokken is. Niet omdat zij geen fiets of
auto van hun baas kregen, maar omdat het aan
basale werkgerelateerde zaken ontbreekt, zoals
een goede werksfeer, uitdaging, loopbaanmogelijkheden en prettige manieren van werken en aangestuurd worden².

Oprechte aandacht

Beperking van uitstroom is een voor de hand
liggende, maar enorm belangrijke manier om
het personeelstekort in de zorg te lijf te gaan. Uit
onderzoek is bekend dat goede werkgevers hun
mensen weten vast te houden, en wel door oprechte aandacht voor hen te hebben, oog te hebben
voor werksfeer en goed leiderschap, en bovenal
te investeren in leren, ontwikkelen en duurzame
inzetbaarheid van mensen. Een goede werkgever
beseft dat mensen gelukkig zijn op het werk en nog
goed presteren ook, naarmate ze meer autonomie,
ontwikkelingskansen en vooral verbinding ervaren.
Als mensen deze behoeften via het werk kunnen
vervullen, versterkt dat hun vermogen om nu en
in de toekomst lekker te werken. Zij ervaren dan
intrinsieke motivatie voor hun werk en zijn minder
snel geneigd hun werkgever te verlaten³. >>

Saamhorigheid door corona

Door de coronacrisis zijn we massaal anders gaan
werken. Dat vergt veel aandacht van medewerkers,
leidinggevenden, bestuurders en medezeggenschap. Diverse bestuurders namen videoboodschappen op om hun medewerkers in deze bijzondere tijden een hart onder de riem te steken. Dat
moet voor velen voelen als ‘we’re in it together’,
boodschappen van saamhorigheid en gemeenschapsgevoel. Medewerkers voelen zich daardoor
gezien en gewaardeerd. Eigenlijk is het wereldwijde werkexperiment waarin de coronacrisis ons
onvrijwillig heeft gestort, op te vatten als één groot
Hawthorne-effect. Dit effect houdt in dat als werknemers extra aandacht krijgen, ze alleen al door die
extra aandacht hun werk positiever gaan beleven.

Forse terugval

Een waarschuwing is daarom meteen op zijn
plaats: zodra de gewijzigde manieren van werken
‘het nieuwe normaal’ gaan worden, dus ingesleten

raken en niet langer gepaard gaan met extra
aandacht van het management, dan is de kans
groot dat het gedaan is met de positieve effecten. Sterker nog, er zou wel eens een extra forse
terugval kunnen komen in werkbeleving zodra
het Hawthorne-effect is uitgewerkt. En dat is een
serieus risico voor het binnen de perken houden
van de uitstroom. Daarom is het van groot belang
dat managers en medewerkers, bestuurders en
medezeggenschap, de aandacht voor de menselijke factor weten vast te houden.

Doorstroom

Daarnaast is het belangrijk om werknemers in
de zorg zodanige doorstroommogelijkheden te
bieden, dat ze in de sector willen blijven werken.
Juist ook in coronatijd. Het is als werkgever in deze
crisis goed om je te realiseren dat onze andere
manier van werken en leven tot loopbaanvragen
en -twijfels kan leiden. Naar verwachting zullen
veel werkenden een zogenoemde loopbaanschok

ervaren dankzij corona. Benut deze ingewikkelde
tijd dus om in samenspraak loopbanen te herijken en
afspraken te maken over ontwikkeling en doorstroming. Juist nu is werken over de grenzen van de eigen
afdeling en organisatie mogelijk gebleken. Wat eerst
vast zat, is nu vloeibaar geworden.

Maatwerk

Maak als organisatie binnen de thema’s van Beperken
Uitstroom, een Leven Lang Ontwikkelen, Gezond
werken en Werken Naar Talent juist nu samen met
medewerkers afspraken op maat, zodat aard en omvang van het werk passen als een hoogst-individuele
jas. Zulke afspraken voelen als persoonlijke aandacht:
een bijzonder effectieve manier om mensen aan je
organisatie en de sector te binden. En besef: anders
dan economen vaak voorspellen, lopen mensen
niet weg zodra je hen breed opleidt, maar ervaren ze
ontwikkelingsmogelijkheden als een cadeautje waardoor ze zich vaak loyaal tonen aan de organisatie. Nu
het erop lijkt dat de coronacrisis lang zal aanhouden,
is dit hét moment om als werkgevers en werknemers
onderling regelmatig te reflecteren.’
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Nog niet
uitgelezen?

Goede voorbeelden
Beperken uitstroom

Op het YouTube-kanaal van
Actie Leer Netwerk vind je onze
Actieleer TV-uitzendingen
omtrent het thema Beperken
Uitstroom.

Als je de uitstroom beperkt, blijft ook het
personeelstekort binnen de perken.
Hiernaast vind je enkele voorbeelden van
bedrijven die hun werknemers middels innovatieve methoden tevreden weten te houden.

Andere vormen van
begeleiding
Bij deze Koploper houden vier
zorgorganisaties in de regio
Kennemerland/Amstelland
zich precies bezig met waar de
titel van dit initiatief voor staat.
Namelijk: nieuwe methodieken van studentbegeleiding
onderzoeken en ontwikkelen
waardoor studenten die starten
met een opleiding ook op lange
termijn behouden blijven. Hoe
ziet die nieuwe aanpak eruit?
Lees meer >

Vanaf dag één
aandacht voor
je persoonlijke
ontwikkeling
In de jeugdzorg is het belangrijk dat medewerkers zich veilig,
bekwaam en vitaal voelen. Hoe
ondersteun je als werkgever
deze zorgprofessionals daarin
het meest optimaal? De branche
kent een groot verloop en hoog
ziekteverzuim. Dit Koploperinitiatief van Jeugdbescherming
west uit Den Haag laat zien hoe
je aandacht geeft aan vitaliteit en
ontwikkeling van medewerkers.
Lees meer >

Loopbaan IC
In het Koploperinitiatief
loopbaanIC.nl vormen vier
Intensive Cares in de omgeving
Nijmegen samen één IC-regio
die kennis, opleiding, expertise
en onderzoek bundelt. Met
deze gezamenlijke profilering
probeert de Koploper IC-verpleegkundigen te prikkelen
met unieke carrièrekansen,
afwisselend, uitdagend werk en
groeimogelijkheden. Benieuwd
naar hun ervaringen en lessen?
Lees meer >

Beluister de podcast
van Aukje Nauta over goed
werkgeverschap.
Kijk hier de Actieleer
TV Actieleer TV ‘Jeugdhulp
en arbeidsmarkt met
Jeugdbescherming west’.
Kijk hier de Actieleer TV
met loopbaanIC.nl, waarin
vier Intensive Cares in de
omgeving Nijmegen samen
één IC-regio vormen waarin
kennis, opleiding, expertise en
onderzoek worden gebundeld.

