
 

 

 

 

Nadere informatie onderzoek: verkenning traineeship 
wijkverpleegkunde 

Context en doel onderzoek 

In opdracht van de Taakgroep Arbeidsmarkt van het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging heeft onderzoeksbureau 

Panteia onderzoek gedaan naar de situatie op de arbeidsmarkt binnen de wijkverpleging. Uit het rapport blijkt een 

verwachting van een groot personeelstekort in de wijkverpleging. Verder blijkt dat het beroep als (wijk)verpleegkundige 

vanwege diverse arbeidsomstandigheden als weinig aantrekkelijk wordt bevonden en de opleiding niet altijd goed 

aansluit op de beroepspraktijk, inclusief het ontbreken van voldoende begeleiding voor startend (wijk)verpleegkundigen 

om te kunnen groeien in hun rol als (wijk)verpleegkundige. Dit leidt tot ongewenste uitstroom uit het beroep. Om uitval 

van pas afgestudeerde verpleegkundigen te voorkomen en ervoor te zorgen dat jonge verpleegkundigen de tijd, 

begeleiding en veiligheid krijgen om zich te ontwikkelen in hun vak, beveelt Panteia aan om traineeships te ontwikkelen 

voor startend (wijk)verpleegkundigen. 

 

Er is nog weinig bekend over de behoeften aan en mogelijke invulling van een traineeship. Om dit in kaart te brengen 

heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de vraag gesteld een verkenning uit te voeren naar een 

dergelijk traineeship. Het doel van het onderzoek is in beeld te brengen wat de behoefte aan en haalbaarheid van een 

traineeship is. We verkennen hoe dit er inhoudelijk en organisatorisch op grote lijnen uit zou kunnen zien. Daarbij 

bespreken we wat startend (wijk)verpleegkundigen nodig hebben om goed in hun rol als (wijk)verpleegkundige te 

komen en in hoeverre een traineeship daar een oplossing voor zou kunnen zijn. Ook onderzoeken we op welke wijze 

een traineeship kan bijdragen aan het aantrekken en behouden van (wijk)verpleegkundigen.  

 

Het onderzoek levert de volgende resultaten op: 

a. Een inventarisatie van de behoefte aan en haalbaarheid van een traineeship; 

b. Scenario’s op hoofdlijnen voor de inrichting van een traineeship (op voorwaarde dat de behoeften en 

haalbaarheid in de praktijk bestaan); 

c. Een kostenindicatie voor de voorbereiding en inrichting van een traineeship voor zorgaanbieders en de 

meerkosten voor het uitvoeren van het traineeship; 

d. Een advies over het (gefaseerd) landelijk opstarten van het traineeship. 

Onderzoeksaanpak  

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:  

a. Documentenanalyse; 

b. (Groeps)interviews; 

c. Uitwerken van scenario’s (inclusief kostenindicatie); 

d. Opstellen van rapportage en advies.  

 

De interviews vormen de kern van het onderzoek. Door middel van gesprekken met betrokkenen streven we ernaar alle 

relevante perspectieven te betrekken. We voeren een groot aantal (groeps)interviews met verschillende betrokken 

doelgroepen: (wijk)verpleegkundigen, bestuurders van zorgaanbieders, opleidingscoördinatoren, onderwijsinstellingen 

en ontwikkelaars van bestaande traineeships. Op basis hiervan vormen we ons een breed gedragen beeld van de 

behoefte aan en haalbaarheid van een traineeship.  


