Zorgkwaliteit lijdt onder
te hoge werkdruk
En hoe we er iets aan kunnen doen.

Werkdruk
Thermometer
2021

Te hoge werkdruk zorg gaat ons allemaal aan
Als voormalig ambulanceverpleegkundige weet ik hoeveel
voldoening werken in de zorg schenkt, maar ook hoe hoog
de werkdruk kan zijn. Net als in topsport moet je ﬁt zijn om
onder die omstandigheden te kunnen presteren. Daarnaast
heb je het juiste materiaal nodig en een goed bezet team.
Helaas gaat het met dat laatste in de zorg steeds vaker
mis. We hebben te weinig mensen voor te veel werk.
Vergelijk het met een situatie waarin je het lange tijd met
een ploeggenoot minder moet doen. Het risico bestaat dat
je vermoeid raakt en dat je technische uitvoering minder
wordt.
Een verschil met sport is echter dat er in de zorg levens op
het spel staan. Wat dat betreft zijn we op een gevaarlijk
punt beland. In de zorg kunnen we best dealen met
wat druk. Dat houdt ons ook scherp. Maar de grens
van gezonde druk zijn we helaas gepasseerd, zo blijkt
uit de Werkdruk Thermometer 2021 van de Aethon
Groep. Managers en leidinggevenden geven aan dat de
zorgkwaliteit in gevaar is door te hoge werkdruk. Het risico
bestaat dat u, ik of uw naasten geen goede zorg krijgen.
Dat is schrijnend, al helemaal voor mensen die hun hele
leven hard gewerkt hebben.

Werkdruk in de zorg is daarmee een probleem dat ons
allen aangaat. Aan de oplossing kan ook iedereen
bijdragen. Iedere burger kan dit doen door waardering te
tonen voor wie dit zware werk voor een ander wil doen.
Wij als spelers in de zorg kunnen dit doen door ons nog
meer in te spannen om het werk zo aantrekkelijk mogelijk
te maken. En de overheid kan dit doen door daarvoor de
juiste randvoorwaarden te scheppen.
Bij de Aethon Groep zijn we gedreven om de zorg te
ondersteunen bij het verlichten van de werkdruk. Ons
uitzendbureau Aethon en ons detacheringsbureau
Samen Professionals helpen u graag, bijvoorbeeld met de
bevindingen uit ons onderzoek. Deze whitepaper geeft
u meer inzicht in wat er speelt en ideeën over hoe u de
werkdruk kunt verlagen.
Veel leesplezier,

Ad Verwijs
Commercieel Directeur Aethon
Groep
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Het onderzoek
De Werkdruk Thermometer 2021 is het resultaat van een
online onderzoek onder lezers van zorgvakbladen Skipr
en Zorgvisie. De steekproef is in juni 2021 uitgevoerd door
School of Insights in samenwerking met Bohn Stafleu van
Loghum, uitgever van Skipr en Zorgvisie. Via een mailing
zijn lezers uitgenodigd waarvan 240 deelnamen aan het
onderzoek. Dat ging om mensen met een functie in het
hoger management (Raad van Bestuur, directie) en het
management maar ook om project-/programmaleiders
en teamleiders. De respondenten zijn actief in diverse
zorgdisciplines. Het grootste deel werkt in de verzorging en
verpleging (44 procent), gevolgd door de ziekenhuizen (21
procent), de thuiszorg (11 procent) en overig (24 procent).

Thuiszorg
Overig

11%
24%

Ziekenhuizen
21%

44%

Verzorging en verpleging
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Te hoge werkdruk brengt zorgkwaliteit in gevaar
Als uw organisatie last heeft van hoge werkdruk, bent u
in goed gezelschap. De Werkdruk Thermometer 2021 laat
zien dat de zorgen hierover breed zijn. Maar liefst zes
van de tien onderzochte managers en leidinggevenden
vertellen dat de werkdruk in het afgelopen jaar ‘te hoog
was voor het leveren van goede zorg’. Ruim een derde
(34 procent) zegt het met die stelling ‘eens’ te zijn, ruim
een kwart (26 procent) zegt het daar zelfs ‘helemaal
mee eens’ te zijn. Terwijl het percentage dat het met die
stelling ‘oneens’ of ‘helemaal oneens’ is slechts 12 procent
bedraagt, 1 procent weet het niet). “De kwaliteit van zorg
staat onder onhoudbare druk”, vinden ook organisaties in
de zorg, zoals de Landelijke Huisartsen Vereniging en de
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. In een open
brief¹ riepen ze het kabinet op om snel meer te investeren.
Hoge werkdruk is een fenomeen dat al van ver
voor de coronacrisis speelt. Onze vorige Werkdruk
Thermometer, met verpleegkundigen als respondenten,
liet hierover in 2015 weinig te raden over. Zes van de tien
verpleegkundigen vonden toen al dat de werkdruk te
hoog was ‘voor het leveren van echt goede zorg’. Zij gaven
aan graag meer tijd aan patiënten en cliënten te willen
besteden.

De aanhoudende hoge werkdruk in de zorg heeft
een structurele onderliggende oorzaak. De vergrijzing
– ouderen leven steeds langer en hebben vaak veel
aandoeningen – stuwt de zorgvraag, terwijl het aanbod
achterblijft. In zorg en onderwijs werken we hard om de
instroom van nieuwe medewerkers te vergroten, maar het
lukt niet goed om de vraag bij te benen. Dit is extra moeilijk
vanwege de grote uitstroom; veel mensen gaan met
pensioen of verlaten de sector omdat ze een baan buiten
de zorg aantrekkelijker vinden. Steeds minder mensen
moeten door de ontstane tekorten steeds meer werk doen.
De tekorten leggen een hoge druk op de ‘overblijvers’, die
hierdoor sneller ziek raken of ook weer afhaken. Zo is de
zorg in een negatieve spiraal geraakt.
‘De werkdruk was dit jaar te hoog voor het leveren van
goede zorg’

26%

27%

1%
1%

34%

11%

Helemaal mee eens
Mee eens
Niet eens/niet oneens
Mee oneens
Helemaal mee oneens
Weet niet

1. nos.nl/artikel/2397226-zorgorganisaties-en-vakbonden-investeringen-in-zorg-kunnen-niet-uitblijven
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Bijna de helft vindt de eigen organisatie
niet succesvol in het terugdringen van het
ziekteverzuim
Hoge werkdruk maakt mensen ziek. In de zorg is dat
duidelijk te merken. Het ziekteverzuim in onze sector is
het hoogste van alle sectoren (CBS)2. Tijdens het tweede
kwartaal van 2021 bedroeg het voortschrijdende verzuim
in de zorgsector 6,98 procent, zo berekende Vernet3 Het
onderzoeksbureau wijst erop dat al acht jaar sprake is
van een stijgende trend. Het coronavirus heeft daar een
schepje bovenop gedaan, door overbelasting, quarantaine
en long covid. Gemiddeld duurde het in het tweede
kwartaal van 2021 maar liefst 31 dagen voordat een zieke
zorgmedewerker weer aan de slag ging. Dat was een jaar
eerder 26 dagen.
Zorgaanbieders spannen zich tot het uiterste in om het
ziekteverzuim terug te dringen. Een magere meerderheid
(53 procent) van managers en leidinggevenden vindt nog
wel dat hun organisatie daar succes in heeft. Daar staat
tegenover dat van de ondervraagden 44 procent de eigen
zorginstelling ‘niet succesvol’ of ‘helemaal niet succesvol’
vindt in het terugdringen van het ziekteverzuim. Hieruit
spreekt een gevoel van onmacht.

Daar vindt ‘slechts’ een derde (33 procent) de eigen
organisatie ‘niet succesvol’ of ‘helemaal niet succesvol’.
De verklaring kan liggen in de gemiddeld wat grotere
mogelijkheden van ziekenhuizen om andere perspectieven
te bieden of de druk van de ketel halen.
In hoeverre is uw zorginstelling succesvol in het
terugdringen van ziekteverzuim?

Zeer succesvol

4%

Redelijk succesvol

49%

Niet succesvol
Helemaal niet succesvol
Weet ik niet/niet van toepassing

35%
9%
3%

Binnen de zorgaanbieders bestaat overigens nog wel
verschil tussen ziekenhuizen enerzijds en verzorgingshuizen/
verpleeghuizen, thuiszorg en GGZ anderzijds.
Bij ziekenhuizen zijn leidinggevenden beduidend positiever.

2. cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/werkenden/ziekteverzuim
3. vernet.nl/2021/07/29/verzuim-na-ruim-een-jaar-corona-onder-de-loep-verzuimduur-vs-verzuimmelding/

6

I. Werkdruk in de zorg volgens beslissers

Talent brandt vaak voortijdig op en haakt af
De arbeidsmarkt in de zorg lijkt een beetje op een
vergiet. Veel mensen zijn intrinsiek gemotiveerd om te
werken in onze mooie sector. Tegelijk raken veel mensen
gedemotiveerd als ze eenmaal actief zijn in de zorg.
Volgens voorzitter Doekle Terpstra van de commissie
Werken in de Zorg4 is 43 procent van de nieuwe
zorgprofessionals binnen twee jaar weer vertrokken. Een
van de struikelblokken is volgens hem dat nieuwkomers
al snel te veel verantwoordelijkheden krijgen. De
Werkdruk Thermometer bevestigt dit beeld. Dit blijkt uit
de antwoorden op de stelling: ‘Doordat zorgstudenten
meteen voltallig worden ingezet, branden zij op en haken
voortijdig af’. Maar liefst 44 procent is het hiermee ‘eens’
en 14 procent zelfs ‘helemaal eens’. Dit betekent dat zes
van de tien leidinggevenden nieuw talent ziet opbranden
en afhaken.
Een oorzaak kan zijn dat jongeren geen goed beeld
hebben van wat ze te wachten staat. Mogelijk kiezen ze
voor een tak van zorg die minder goed bij hen past. Met
de stelling ‘dat jongeren geen goed beeld hebben van
wat het werken in de ouderenzorg inhoudt’ is 41 procent
het ‘eens’ en 25 procent zelfs ‘helemaal eens’ Wat ook
niet helpt bij het winnen van de harten van nieuwkomers
is dat het inwerken en begeleiden er soms door de
werkdruk bij inschiet. Terwijl dat juist harder nodig is dan
in het verleden. Op veel plaatsen is het werk complexer
geworden.

‘Doordat zorgstudenten meteen voltallig worden ingezet,
branden zij op en haken zij voortijdig af’

14%

25%

44%

4%

13%

Helemaal mee eens
Mee eens
Niet eens/niet oneens
Mee oneens
Helemaal mee oneens

‘Jongeren hebben vaak geen goed beeld van wat
werken in de ouderenzorg inhoudt’

25%

23%

41%

2%

9%

Helemaal mee eens
Mee eens
Niet eens/niet oneens
Mee oneens
Helemaal mee oneens

4 nursing.nl/bijna-helft-nieuwe-zorgmedewerkers-binnen-2-jaar-weg-en-niet-vanwege-salaris/
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Zorgaanbieders investeren dit jaar meer in
flexibel personeel dan vorig jaar.
Een oplossing voor het bestrijden van tekorten en de
daaraan gepaarde hoge werkdruk is het inhuren van
tijdelijk personeel. De Werkdruk Thermometer laat zien dat
zorgaanbieders hierin dit jaar meer investeren dan vorig
jaar. Iets meer dan de helft van de leidinggevenden (53
procent) geeft aan dat hun zorginstelling dit jaar meer
investeert. Daar staat tegenover dat nog geen 10 procent
hieraan minder zegt uit te geven. De rest weet het niet.
Tekorten op korte termijn zijn de belangrijkste beweegreden
voor de inhuur van tijdelijke krachten. De meeste
instellingen die flexibel personeel inzetten, doen dit om
de kortetermijnplanning op orde te krijgen. Voor bijna
driekwart (74 procent) is dat de reden. Andere genoemde
redenen zijn: het garanderen van de stabiliteit en flexibiliteit
van de organisatie (22 procent), het op orde brengen van
de langetermijnplanning (19 procent), het verlagen van de
werkdruk (19 procent) en het verlagen van het ziekteverzuim
(12 procent).
Over de structurele inzet van extern flexibel personeel als
oplossing voor de werkdruk verschillen de meningen. Een
groep van 40 procent gelooft dat dit een oplossing kan
zijn, terwijl 30 procent daar geen heil in ziet. De overige 30
procent wil of kan over deze stelling geen oordeel te vellen.

Hoe groot is de investering in flexibel personeel ten
opzichte van vorig jaar?
De investering voor dit jaar is..

37%

...aanzienlijk meer (+10 %) dan vorig jaar

16%
15%

...iets (circa 5%) meer dan vorig jaar
...ongeveer gelijk
...iets (circa 5%) minder dan vorig jaar
...aanzienlijk minder dan vorig jaar

4%
5%

…weet ik niet

23%

Waarvoor zet u flexibel (ingehuurd) personeel
voornamelijk in?

74%

19%

22%

12%

19%

Om de kortetermijnplanning op orde te krijgen
Om de stabiliteit en flexibiliteit te garanderen
Om de langetermijnplanning op orde te krijgen
Om de werkdruk te verlagen
Om het ziekteverzuim te verlagen
‘Een structurele inzet van extern flexibel personeel als
aanvulling op de bestaande formatie, komt de werkdruk
in de zorg ten goede’

12%

30%

28%

9%

21%

Helemaal mee eens
Mee eens
Niet eens/niet oneens
Mee oneens
Helemaal mee oneens
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Wat is nodig om de werkdruk te verlagen?
De hoge werkdruk is een taai probleem, waarvoor
niet één gemakkelijke oplossing bestaat. Overheid en
zorgaanbieders zullen aan diverse knoppen moeten
draaien. We vroegen managers/leidinggevenden wat
volgens hen het beste werkt om de druk te verlagen. Hier
kwam een top vijf werkdrukverlagers uit. Op de bovenste
twee plaatsen zetten leidinggevenden het aannemen
van ‘meer vast personeel’ en ‘meer deskundig personeel’.
Voldoende menskracht zorgt immers voor rust op de
werkvloer, is de gedachte. De derde meest genoemde
werkdrukverlager is ‘minder regels’/administratieve
druk. Zorgprofessionals zijn veel tijd kwijt aan het zich
verantwoorden. Dit wordt als een steeds zwaardere last
ervaren. Wie dat terug kan brengen, haalt veel druk van
de ketel. Op nummer vier eindigde ‘beter werkgeverschap’.
Hieronder vallen bijvoorbeeld verbeteringen in loon en
flexibiliteit van werkuren. De gedachte is dat meer mensen
in de zorg willen werken als de banen beter aansluiten
bij hun behoeften. Als laatste werkdrukverlager noemen
leidinggevenden ‘verbetering capaciteitsmanagement/goed
roosteren’. Ze zien duidelijk nog kansen om de capaciteit
beter te managen.

Wat heeft u (naast budget) nodig om de werkdruk in uw
zorginstelling te verlagen?
Top vijf genoemde antwoordcategorieën:
1 Meer vast personeel

15%

2 Meer deskundig personeel

15%
15%

3 Minder regels/administratieve druk
4 Beter werkgeverschap

8%

5 Verbetering capaciteitsmanagement

8%
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Vijf handvatten om de werkdruk te verlagen
Speel in op wat medewerkers echt willen
Dat veel mensen de zorg verlaten is begrijpelijk met
de huidige hoge werkdruk. En er zullen er zeker zijn
die buiten de sector meer kunnen verdienen. Maar het
grote verloop is ook gerelateerd aan de inhoud van het
werk en het werkgeverschap5. Medewerkers willen zich
persoonlijk kunnen ontwikkelen, zeggenschap hebben in de
werkinhoud en flexibel kunnen werken. Probeer in te spelen
op wat zij echt nodig hebben. Binnen de zorgorganisaties
zijn op het gebied van personeelsbeleid talenten actief,
maar ook die het minder goed doen. Zorg dat u een talent
bent en blijft.

Plan slim
Goed plannen is vooruitzien. Door slim om te gaan met
flexibele medewerkers kunt u meer rust creëren en vaste
gezichten, waar dat echt nodig is. Wij zien dat klanten
vaak eerst medewerkers uit hun eigen flexpool inplannen.
Dat zijn de mensen die de organisatie het beste kennen.
Maar het kan juist slim zijn om juist eerst zoveel mogelijk
ingehuurde krachten in te plannen. Deze minder ervaren
medewerkers zet je dan in op plaatsen waar dat kan. Zo
blijven de ervaren krachten uit je eigen flexpool over voor
de cruciale diensten, waar zij het hardst nodig zijn.

Geef talenten tijd om de zorg te leren kennen
Laat niet-kerntaken doen door mensen van
buiten de zorg
Een manier om druk op zorgprofessionals te verlagen, is
door werk dat een ander kan doen bij hen weg te halen.
Zorgprofessionals hebben vaak veel verschillende taken.
Dat kunnen ook taken zijn, zoals koken, administratie
en schoonmaken. Die hoeven niet beslist door een
zorgprofessional te worden gedaan. U kunt druk van de
ketel halen door deze ‘neventaken’ weg te halen, uiteraard
in overleg met de zorgprofessionals zelf. Dit opknippen van
taken heet ‘job carving’. Kijk of taken, ook kunnen worden
gedaan door medewerkers met een zorg gerelateerde
studie of zonder achtergrond in de zorg. Daardoor kan de
zorgprofessional zich richten op kerntaken.

Met de oplopende tekorten is het belangrijk dat meer
jonge mensen gemotiveerd voor de zorg kiezen. Hoe
eerder ze met de sector kennismaken hoe beter. Maar in
ons land hebben wij (nog) geen sociale dienstplicht. En een
baantje bij een zorginstelling is voor een puber nog niet zo
normaal als een baantje in de supermarkt.
Ook voor uw organisatie geldt dat het goed is dat u jonge
mensen al vroeg met het werk laat kennismaken. Laat ze
al werkende en lerende ontdekken wat bij ze past. U kunt
studenten bijvoorbeeld eerder met uw organisatie laten
kennismaken via een speciale leerweg (ontwikkeld door de
Aethon Groep samen met roc’s). Daarin worden ze zo

5 www.parool.nl/amsterdam/aanpak-van-gebrek-aan-ic-verplegers-blijft-karig-er-gebeurt-by-far-onvoldoende
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getraind en getoetst dat ze al vroeg bevoegd en bekwaam
zijn om minder complexe taken uit te voeren. Later in de
opleiding leren ze dan risicovolle en enkele voorbehouden
handelingen. Zo hebben ze de tijd om te ervaren hoe het
er op de werkvloer werkelijk aan toegaat.
Een intensieve manier om talent te laten kennismaken
met uw organisatie is een traineeship (bijvoorbeeld het
Traineeship Verpleegkunde op detacheringsbasis via
Samen Professionals). Dat geeft ze de gelegenheid om
te ontdekken waar ze in hun element zijn en te laten zien
wat ze kunnen. Ook ontdekken ze hoe interessant werken
in een bepaalde tak van zorg, zoals de ouderenzorg of
thuiszorg kan zijn. Als talenten meer tijd krijgen gemotiveerd
te kiezen, is de kans dat ze blijven groter.

Koester talenten en geef ze de tijd om te rijpen
Een valkuil met de huidige hoge werkdruk is dat talenten
direct in het diepe worden gegooid. Het is verleidelijk om
daarmee de huidige tekorten op te vangen. Toch is dat niet
verstandig vanwege het risico dat het een afknapper wordt.
Het voelt voor een nieuwkomer niet ﬁjn om meteen op
de tenen te moeten lopen. Nieuwe medewerkers hebben
aandacht nodig en tijd om het vak in de vingers te krijgen.
Hoe druk het ook mag zijn, geef talent altijd een vliegende
start door ze goed in te werken. Regel het in uw organisatie
zo dat het niet alleen afhangt van al die mensen die het
toch al zo druk hebben. Schakel eventueel een externe
partij zoals Aethon Groep in om deze vliegende start te
ondersteunen.

12

III. Wat kunnen wij voor
u betekenen?

13

III. Wat kunnen wij voor u betekenen?

De Aethon Groep
Met de merken Aethon en Samen Professionals ondersteunt
de Aethon Groep organisaties in de zorg bij een duurzame
instroom van talenten. We hebben een eigen talentenvijver
en trainen onze medewerkers zodat ze bij u aan de slag
kunnen. We beginnen altijd bij de competenties en kijken
dan welke vacatures daarbij passen.
Met onze brede kennis staan we u graag terzijde als
sparring partner bij al uw personele problemen. Zo
kunnen we u helpen bij het structureel oplossen van
planningsbehoeften, het inwerken van nieuwe medewerkers
en het inrichten van job carving in uw organisatie.
Aethon
Al zestien jaar plaatst uitzendbureau Aethon (studerende)
zorgtalenten bij zorgaanbieders. Wij helpen onze klanten
met individuele plaatsingen tot aan het opzetten van
flexibele pools. Wie met ons werkt, hoeft zich niet langer
zorgen te maken over de planning; we zijn bekend met de
verschillende roostersystemen en plannen desgewenst onze
inzet in uw eigen planningspakket. Het komt ook voor dat
we de gehele externe flexplanning overnemen.

Wij vinden het belangrijk om een goede werkgever te zijn.
Bij het ingaan van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
zijn we juridisch werkgever geworden. Wij geven aan al
onze talenten een contract met een vaste urenomvang. Wij
hanteren geen uitzendbeding, dat betekent dat wij het loon
doorbetalen bij ziekte.. Dit maakt het voor u mogelijk om
kort voor de aanvang van de dienst kosteloos te annuleren.
Samen Professionals
Al elf jaar verbindt detacheerder Samen Professionals
vakkundige en gedreven professionals aan waardevol
werk. Wij detacheren zorgprofessionals en zzp’ers aan een
keur van organisaties in ouderenzorg, gehandicaptenzorg,
welzijn, GGZ, ziekenhuizen, jeugdzorg, revalidatie, thuiszorg
en de justitiële zorg.
Via ons is het mogelijk een tweejarig Traineeship
Verpleegkunde in te richten. Dit post-hbo geaccrediteerde
traineeship laat talent intensief kennismaken met uw
organisatie. Als het van beide kanten bevalt, kunt u de
trainee in dienst nemen.
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088 035 1500
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