


“je voelt het verschil met goed 
personeelsbeleid”

Jo v Bussel Unithoofd Intensive care JBZ 



Werk en cao
28 nov 2017 
‘Tekort verpleegkundigen loopt 
hard op’

Gezondheid en zorg / Crisis in het 
ziekenhuis
Tekort aan gespecialiseerd 
verpleegkundigen nog groter dan 
verwacht ‘Werkdruk in de zorg sterk 

toegenomen’
Volgens de beroepsvereniging 
van verpleegkundigen zijn de 
signalen over werkdruk 
“alarmerend” en is er snel een 
noodplan nodig. 

https://www.nursing.nl/thema/werk-en-cao/
https://demonitor.kro-ncrv.nl/themas/gezondheid-en-zorg
https://demonitor.kro-ncrv.nl/onderzoeken/crisis-in-het-ziekenhuis


Werkgevers moeten beter hun best 
doen om mensen te behouden commissie Werken in de Zorg

• Vooral inzet werving en selectie
• Echter uitstroom blijft hoger!!
• In 2017 verliet 19,3 %  medewerkers uit de zorg de werkgever



12 mrt 2019 
Minister: ‘Extra focus op 
personeelsbehoud nodig’
De komende periode wordt 
personeelsbehoud de belangrijkste 
focus van het actieprogramma 
Werken in de Zorg, schrijft minister 
Hugo de Jonge in een update van 
het actieprogramma aan de 
Tweede Kamer.



Oorzaken 

• Management
• Inhoud werk en werkdruk
• Onvoldoende werksfeer
• Weinig waardering
• Niet zelfstandig kunnen werken
• Te weinig salaris 



Verloopintenties ic verpleegkundigen
(Liem,v Spaendonck 2010)

• Sociale steun
• Relatie leidinggevende
• Ontwikkelingsmogelijkheden
• nachtdiensten



“vaak moet er iets gebeuren 
voordat er iets gebeurt”



Oplossing

• Bonussen ?
• Lease auto ?
• Zzp-er ?



andere opties?

Daniel Pink ; “hogere beloning leidt 
niet tot betere prestaties” Bonus kan negatief effect hebben op de 

motivatie



“het moet anders en het kan anders”
wat helpt zeker!

• “PERK” model (visie- bevlogenheid-veerkracht-vriendelijkheid)
• focus op werkgeluk



concreet

• Goede werksfeer en veilig leerklimaat
• Samenwerking; medewerkers voelen zich gezien
• Doorgroeimogelijkheden
• Betrokkenheid bij beleid en uitvoer
• Scholing 
• Teamdagen 
• “gezond door de nacht”
• Preventief verzuimbeleid



• Zorg ervoor dat medewerkers naar hun zin hebben
• Leid de medewerkers die je nodig hebt zelf op , om uitstroom op te vangen
• Aandacht
• Rekening houden met de 4 generaties op de werkvloer (x-y-z)
• Inspirerende leidinggevenden(leiders), besteed veel aandacht aan de vorming 

van een fijn team en het onderhoud!




