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Hoe beter medewerkers in de publieke sector functio-
neren, hoe groter het effect van die productiviteit op 
hun baanmobiliteit. Maar boven de 55 jaar neemt 
dat effect drastisch af, concluderen Frank Cörvers en 
Rogier Goedhart (Universiteit Maastricht).

 
Verlaten productieve medewerkers dan ook eerder de 
publieke sector?
“Ja”, antwoorden Cörvers en Goedhart. “Deze medewerkers zoeken 
niet alleen sneller ander werk bij hun eigen werkgever maar ook bij 
andere werkgevers, binnen én buiten de overheid. En het doet zich 
in zowel het openbaar bestuur voor als bij het onderwijs, de twee 
sectoren die we nader onderzochten. Verder blijkt dus dat het effect 
van productiviteit op mobiliteit het grootst is in de leeftijd van  
50 tot 55 jaar, waarna het sterk afneemt. Én dat er geen duidelijk 
patroon herkenbaar is voor verschillende inkomensgroepen.”

Wat hebben jullie verder onderzocht?
“Of de werkdruk die medewerkers ervaren, hun bevlogenheid in 
het werk, de kwaliteit van het leiderschap en de mogelijkheden 
voor loopbaanontwikkeling effect hebben op hun mobiliteit. Werk-
druk blijkt dan maar een kleine rol te spelen – hoewel in het onder-
wijs wat meer dan in het openbaar bestuur. Maar die andere drie 
factoren voorkomen wel degelijk dat medewerkers op zoek gaan 
naar een andere baan.”
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‘ Bied de toppers ook mogelijkheden om zich te ont-
wikkelen bij andere werkgevers in de eigen sector.’

Meer weten?  
Scan de QR-code!
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Beleidsmakers weten dus wat hen te doen staat…
“Inderdaad. Doe er alles aan om je beste krachten te behouden.  
Zij zijn immers degenen die je anders het eerste kwijt bent. Zonder 
goed personeelsbeleid ervaar je sneller de gevolgen van een  
krappere arbeidsmarkt en loopt de kwaliteit van je dienstverlening 
eerder achteruit. Bekijk je het vanuit het perspectief van een over-
heidssector, dan is het overigens wel goed als je toppers bij andere 
werkgevers in de eigen sector terechtkunnen om zich verder te 
ontwikkelen en hun loopbaanwensen vorm te geven.”

Aanbevelingen
 
• Ondersteun je productiefste medewerkers bij hun werkzaamheden.
• Probeer hun bevlogenheid vast te houden.
• Laat managers goed leiderschap bieden.
• Zorg voor voldoende mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling.
• In het onderwijs: laat de werkdruk niet te ver oplopen.

Direct doen: 
“ Onderzoek de grieven van  
vertrekkende medewerkers en 
kijk hoe je aan hun wensen 
tegemoet kan komen, zodat  
ze voor de publieke sector  
behouden blijven. ”
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