
 

1 van 2 

 
Onderzoek Nationale Zorgreserve  
Periode november 2021 tot januari 2022  
 
 
 
Achtergrond 
In maart 2021 is de Nationale Zorgreserve in opdracht van het ministerie van VWS opgericht. 
De eerste maanden hebben we met elkaar veel geïnvesteerd in het bedenken, toetsen en 
verbeteren van het concept. Niet vanachter een bureau maar via proeftuinen, samen met 
zorgreservisten, zorgorganisaties en werkgevers van zorgreservisten. 
 
De eerste echte praktijktest vond plaats tijdens de coronagolf van afgelopen november en 
december. Zowel zorgorganisaties als zorgreservisten deden voor het eerst echt ervaring 
op met het concept van een nationale zorgreserve en met de inzet van zorgreservisten. Een 
concept dat nog in ontwikkeling is en dat we graag samen met alle betrokken willen blijven 
evalueren en waar nodig bijstellen. 
 
Aanleiding 
Om zicht te krijgen op de ervaringen tot nu toe, hebben we zowel onder zorgreservisten als 
onder zorgorganisaties de afgelopen maand onderzoek gedaan via vragenlijsten. 
Uiteindelijk doel van de onderzoeken is om op basis van de ervaringen en ideeën van zowel 
zorgreservisten als zorgorganisaties  sleutels in handen te krijgen om het concept van de 
Nationale Zorgreserve verder te kunnen ontwikkelen en verbeteringen in de processen 
rond de inzet van zorgreservisten aan te kunnen brengen. 
 
Ontwikkeling 
De leerpunten vanuit Extra Handen voor de Zorg waren onder andere dat het niet handig 
is om iemand die jarenlang niet meer actief is in de zorg te matchen op een functie. Dat is 
bij de NZR vertaald naar het werken met activiteitenpakketten. Een tweede advies was om 
de regie over de inzet bij de zorgreservist te laten en om vooral het proces te faciliteren 
waarin vraag en aanbod aan inzet bij elkaar komen. Een advies dat ten uitvoer is gebracht 
in het concept van de NZR maar waar de ervaringen niet onverdeeld positief over zijn. Uit 
beide onderzoeken komt als verbeterpunt ook de administratie rondom de inzet naar 
voren. Als punt op zichzelf, maar zeker ook bezien in het licht van de snelheid van handelen 
die nodig is wanneer het crisis is. Beide onderzoeken tonen duidelijk aan dat ook hier 
verbeteringen wenselijk zijn.  
 
De onderzoeken zijn gedaan om een eerste beeld te krijgen en om daarvan te leren. We 
hebben de resultaten zo objectief mogelijk gepresenteerd en willen graag met 
betrokkenen het gesprek aan over de interpretatie van de uitkomsten. Naast de rapporten 
zijn daarom ook de onderzoeksdata – ontdaan van naar personen herleidbare gegevens - 
beschikbaar voor geïnteresseerden. 
 
Opvallende zaken 
Enkele opvallende zaken uit de onderzoeken: 
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- Van de zorgreservisten die hebben meegedaan aan het onderzoek valt 70% in de 
leeftijdscategorie 60 jaar of ouder. 

- De binding van zorgreservisten ligt vooral in de zorg zelf: bij de patiënten/cliënten, bij 
hun vak en bij de (collega’s) van de zorgorganisatie waar ze worden ingezet. Binding 
met de NZR als geheel en met de regionale communities is lager. In het verlengde 
daarvan geven de respondenten ook aan minder behoefte te hebben aan regionale en 
landelijke bijeenkomsten.  

- Een groot deel van de respondenten uit het zorgreservistenonderzoek geeft aan 
behoefte te hebben aan bijscholing en aan meeloopdagen bij zorgorganisaties om de 
inzetbaarheid op peil te houden. Hoe dit vorm zou kunnen krijgen, is iets wat vraagt om 
nader onderzoek. Zo kan bijvoorbeeld worden onderzocht of een landelijke NZR-dag 
geschikt is als voertuig voor bijscholing.  

- De komende maand is 27% van de respondenten uit het zorgreservistenonderzoek niet 
beschikbaar door andere activiteiten, inzet bij de GGD en drukte in de huidige baan. 

- Het niet reageren op een hulpvraag wordt in 46% van de gevallen veroorzaakt doordat 
de gevraagde locatie van inzet te ver is van de woonplaats van de zorgreservist. 

- Zorgreservisten die al eens zijn ingezet, zijn actiever op zoek naar mogelijkheden om 
zichzelf in te zetten dan zorgreservisten die nog niet eerder zijn ingezet.  

- De zorgorganisaties die aan het onderzoek hebben meegedaan, waarderen bij de 
ingezette zorgreservisten vooral de hands on mentaliteit, de motivatie en het makkelijk 
de weg en hun draai kunnen vinden, de fysieke en mentale belastbaarheid. 

- Zaken die door de zorgorganisaties uit het onderzoek als minder positief zijn ervaren, 
zijn digitale vaardigheden en de omgang met moderne apparatuur, net als de 
inzetbaarheid in uren.  

- De zorgorganisaties die hebben meegedaan aan het onderzoek geven aan het lastig te 
vinden om op basis van de beschikbaarheid van de zorgreservisten het werk te 
organiseren. 

- In totaal is bij de 17 zorgorganisaties die aan het onderzoek hebben meegedaan, aan 23 
zorgreservisten een contract aangeboden en geaccepteerd waardoor zij ook na crisis 
inzetbaar zijn bij de zorgorganisatie. 

- Bijna iedereen is het erover eens dat een zorgreservist niet alleen moet willen werken. 
Daarbij gaat het niet expliciet over teams van zorgreservisten, maar zien veel 
respondenten ook mogelijkheden als het gaat over het meedraaien in teams van 
zorgprofessionals.  

- Een groot deel van de zorgorganisaties geeft aan de inzet van zorgreservisten een 
volgende keer anders voor te zullen bereiden.  

- Respondenten uit beide onderzoeken zijn  over het algemeen tevreden zijn over de 
begeleiding door het team van de NZR en over het online platform. Wel is het voor zowel 
zorgreservisten en zorgorganisaties wenselijk om het administratieve proces te 
versoepelen. 
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1. Inleiding 
In maart 2021 is de Nationale Zorgreserve in opdracht van het ministerie van VWS opgericht. 
De eerste maanden hebben we met elkaar veel geïnvesteerd in het bedenken, toetsen en 
verbeteren van het concept. Niet vanachter een bureau maar via proeftuinen, samen met 
zorgreservisten, zorgorganisaties en werkgevers van zorgreservisten. 
 
De eerste echte praktijktest vond plaats tijdens de coronagolf van afgelopen november en 
december. Zowel zorgorganisaties als zorgreservisten deden voor het eerst echt ervaring 
op met het concept van een nationale zorgreserve en met de inzet van zorgreservisten. Een 
concept dat nog in ontwikkeling is en dat we graag samen met alle betrokken willen blijven 
evalueren en waar nodig bijstellen. 
 
Om zicht te krijgen op de ervaringen tot nu toe, hebben we zowel onder zorgreservisten als 
onder zorgorganisaties de afgelopen maand onderzoek gedaan via vragenlijsten. 
Uiteindelijk doel van de onderzoeken is om op basis van de ervaringen en ideeën van zowel 
zorgreservisten als zorgorganisaties  sleutels in handen te krijgen om het concept van de 
Nationale Zorgreserve verder te kunnen ontwikkelen en verbeteringen in de processen 
rond de inzet van zorgreservisten aan te kunnen brengen.  
 
In dit onderdeel van de rapportage zoomen we in op het onderzoek dat is uitgezet onder 
alle zorgreservisten. Door middel van dit onderzoek wilden we meer zicht krijgen op de 
volgende vraagstukken: 
- Wat zijn je ervaringen met het online platform en met het proces rondom de inzet? 
- Wat zijn redenen om jezelf wel of niet als zorgreservist in te zetten bij een hulpvraag? 
- Hoe ervaar je als zorgreservist je daadwerkelijke inzet bij zorgorganisaties? 
- Wat heb je als zorgreservist nodig om goed en effectief ingezet te worden? 
- Hoe is je binding als zorgreservist met de Nationale Zorgreserve, met je vak, met 

patiënten/cliënten, met zorgorganisaties?  
- Wat is je ervaring met de NZR in het algemeen, en met je eigen regionale community? 

Wat verwacht je? 
- Hoe kunnen we verder bouwen aan vitale regionale communities van zorgreservisten? 
 

2. Opzet onderzoek 
Het onderzoek is uitgezet onder alle zorgreservisten, ongeacht of ze als zorgreservist waren 
ingezet of (nog) niet. Deelname aan het onderzoek was anoniem, de antwoorden waren 
niet naar zorgreservisten als persoon te herleiden, tenzij ze aan het einde van de vragenlijst 
zelf hun naam opgaven. 
 
Voor het opstellen van de vragenlijst is gebruik gemaakt van Google Forms. De volledige 
vragenlijst is te vinden in de bijlage bij deze rapportage. De uitnodiging om de vragenlijst 
in te vullen is via e-mail verspreid. Respondenten kregen een week de tijd om de vragenlijst 
in te vullen; een paar dagen voor het verstrijken van de termijn is via het online platform 
van de Nationale Zorgreserve via ‘Regiopraat’ een reminder gestuurd.  
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3. Respondenten en representativiteit 
Op het moment dat de vragenlijst is uitgezet, had de Nationale Zorgreserve 1389 
zorgreservisten. De vragenlijst is ingevuld door 216 respondenten, dat is iets meer dan 15% 
van alle zorgreservisten. Om een representatief onderzoek te kunnen zijn waar statistisch 
gezien harde conclusies aan kunnen worden verbonden, is een antwoordpercentage van 
minimaal 30% nodig. De groep respondenten is op basis van ‘kale’ aantallen derhalve niet 
representatief voor de totale groep van zorgreservisten, en de resultaten van het onderzoek 
geven wat dat betreft vooral een globale indicatie van thema’s.  
 
Een voorzichtige indicator van de representativiteit van de totale groep respondenten kan 
worden gevonden in het niveau van zorgopleiding. In het systeem waarmee de Nationale 
Zorgreserve werkt, kunnen zorgreservisten hun zorgdiplomaniveau aangeven. Dat is door 
67% van de zorgreservisten gedaan.   
 
Als we die gegevens vergelijken met de antwoorden die de respondenten hebben gegeven, 
komt daar globaal hetzelfde beeld uit naar voren (zie onderstaand staatje). Dat betekent 
dat de groep respondenten, afgezet tegen hun zorgdiplomaniveau, representatief is voor 
de totale groep zorgreservisten. 
 

Niveau zorgdiploma NZR-reservisten 
algemeen 

Respondenten 
onderzoek 

Niveau 1: VMBO 1 0,5 % 1% 

Niveau 2: VMBO kb/gl/tl, MBO 2 1,8% 1% 

Niveau 3: MBO 3 verzorgende 15,8% 14,3% 

Niveau 4: MBO 4 verpleegkundige 26,5% 30,5% 

Niveau 5: HBO verpleegkundige (voor 2015) 48,6% 48,1% 

Niveau 6: HBO verpleegkundige (na 2015) 4,7% 1,4% 

Master verpleegkundig specialist 1,1% 3,3% 

Master physician assistant 0.6% 1% 

 
Wat interessant is, is dat de groep van ingezette zorgreservisten de vragenlijst 
verhoudingsgewijs vaker heeft ingevuld dan niet-ingezette zorgreservisten. Het afgelopen 
jaar zijn 265 van de 1389 zorgreservisten daadwerkelijk ingezet, dat is 19% van het totaal 
aantal zorgreservisten. Kijken we naar het aandeel van het aantal ingezette zorgreservisten 
(86 personen) in de groep respondenten, dan is dat bijna 40%. Gesteld kan derhalve worden 
dat de subgroep van ingezette zorgreservisten representatief is voor de gehele groep 
ingezette zorgreservisten, en dat de antwoorden die zij geven, zeker betekenisvol zijn.  
 
In het verlengde hiervan hebben we in deze rapportage waar mogelijk ook de resultaten 
voor deze respondenten apart weergegeven. Bijkomend voordeel daarvan is, dat we op 
deze manier gestructureerd gegevens hebben over de groep zorgreservisten die ervaring 
hebben opgedaan met het proces van inzet.  
 
Het totaal aantal zorgreservisten dat (nog) niet is ingezet, bedraagt 1124. Het aantal 
respondenten dat (nog) niet als zorgreservist is ingezet, bedraagt 132. Procentueel gezien is 
dat nog geen 12% van het totaal aantal niet-ingezette zorgreservisten, veel te weinig om 
aan de hand van hun antwoorden uitspraken te kunnen doen over de totale groep niet-
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ingezette reservisten. Vandaar dat daar in deze rapportage ook geen aparte uitspraken over 
worden gedaan.  

4. Kenmerken respondenten 
 

4.1 Spreiding  

De spreiding van respondenten over de verschillende veiligheidsregio’s is grosso modo in 
lijn met de aantallen zorgreservisten per veiligheidsregio. Waar meer zorgreservisten 
wonen, zijn ook meer vragenlijsten ingevuld.  
In onderstaande tabel wordt weergegeven: 

- De 25 veiligheidsregio’s 
- Het aantal zorgreservisten dat per regio aan het onderzoek heeft meegedaan 

(respondenten) 
- Hoeveel procent deze respondenten uitmaken van het totaal aantal respondenten 
- Het aantal zorgreservisten per regio op het moment van het onderzoek 
- De verhouding tussen het aantal zorgreservisten in de regio dat heeft meegedaan aan 

het onderzoek (respondenten) en het totale aantal zorgreservisten  in die regio 
 
Veiligheidsregio 
 

Respondenten % van totaal Zorgreservisten Respondenten / 
zorgreservisten 

Amsterdam Amstelland 2 0,9% 51 3,9% 

Brabant-Noord 8 3,7% 54 14,8% 

Brabant-Zuidoost 10 4,6% 44 22,7% 

Drenthe 10 4,6% 67 14,9% 

Flevoland 8 3,7% 25 32,0% 

Friesland 15 6,9% 76 19,7% 

Gelderland-Midden 12 5,6% 61 19,6% 

Gelderland-Zuid 4 1,9% 40 10,0% 

Gooi en Vechtstreek 1 0,5% 17 5,8% 

Groningen 11 5,1% 78 14,1% 

Haaglanden 5 2,3% 58 8,6% 

Hollands-Midden 11 5,1% 45 24,4% 

IJsselland 10 4,6% 40 25,0% 

Kennemerland 8 3,7% 28 28,5% 

Limburg-Noord 6 2,8% 33 18,1% 

Midden- en West-Brabant 7 3,2% 65 10,7% 

Noord- en Oost-Gelderland 8 3,7% 72 11,1% 

Noord-Holland-Noord 8 3,7% 65 12,3% 

Rotterdam-Rijnmond 12 5,6% 90 13,3% 

Twente 19 8,8% 84 22,6% 

Utrecht 15 6,9% 90 16,6% 

Zaanstreek-Waterland 0 0% 11 0% 

Zeeland 3 1,4% 28 10,7% 

Zuid-Holland-Zuid 17 7,9% 133 12,7% 

Zuid-Limburg 6 2,8% 34 17,6% 

Totaal 216 100% 1389 nvt 
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Er zijn een paar uitspringers waar relatief gezien, ten opzichte van het aantal 
zorgreservisten dat in de regio woont, weinig zorgreservisten de vragenlijst hebben 
ingevuld, te weten de regio’s Amsterdam Amstelland, Gooi- en Vechtstreek en Haaglanden. 
In deze regio’s heeft nog geen 10% van de regionale reservisten aan het onderzoek 
deelgenomen. In één veiligheidsregio, te weten Zaanstreek-Waterland, heeft zelfs geen 
enkele zorgreservist de vragenlijst ingevuld. Aan de andere kant van het spectrum springen 
de regio’s Flevoland, Hollands-Midden, IJsselland en Kennemerland eruit, waar globaal 
gesproken een kwart tot een derde van het totale aantal regionale zorgreservisten de 
vragenlijst heeft ingevuld.  
 
4.2 Leeftijd  

In onze systemen registreren we vanwege de AVG niet de leeftijden van zorgreservisten. 
Via dit onderzoek krijgen we daar voor de eerste keer cijfers over. Gevraagd is naar de 
leeftijd van de respondenten in cohorten. Zoals in de grafiek te zien is, is bijna de helft van 
de respondenten ouder dan 65 jaar; bijna een kwart is tussen de 61 en 65 jaar. In totaliteit is 
meer dan 85% van de respondenten ouder dan 51 jaar.  

 

 
 
Vergelijken we de leeftijdsverdeling van alle 
respondenten met de leeftijdsverdeling van 
respondenten die zijn ingezet als zorgreservist, dan 
valt op dat ingezette zorgreservisten vooral in de 
leeftijdscategorieën tussen de 51 en 60 jaar en 
boven de 65 jaar zitten.  In totaliteit is bijna 85% van 
de ingezette respondenten ouder dan 51 jaar. 
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4.3 Hoelang zorgreservist  

Het overgrote deel van de respondenten is tussen de 1 en 3 maanden geleden zorgreservist 
geworden. Dit komt overeen met de enorme groei aan inschrijvingen die in 
november/december heeft plaatsgevonden naar aanleiding van noodoproepen in de zorg 
vanwege de coronacrisis. 
 

 
 
De resultaten voor de groep ingezette 
respondenten zijn globaal gezien vergelijkbaar 
met die van de totale groep respondenten. 

 

 

 
 

4.4 Sector waarin respondenten werkzaam zijn geweest 

De meeste respondenten hebben in meerdere sectoren gewerkt, zoals uit onderstaande 
grafiek blijkt: 

 
 
 
 



 

8 van 26 

 
 
De verdeling over de verschillende 
zorgsectoren voor ingezette respondenten, 
komt daarmee redelijk overeen. 
 
 
 
 
 
 
 
In een apart invulveld gaven respondenten ook andere sectoren aan waar zij hebben 
gewerkt. Sectoren die meer dan 1 keer zijn genoemd:  
- Ambulancezorg  
- Verslavingszorg 
- Hospice 
- Fysiotherapie 
- Revalidatie 
- Kraamzorg 
- Huisartsenpraktijk  
 
4.5 Zorgopleidingsniveau 

Het zorgopleidingsniveau van de respondenten is hoog. Bijna de helft van de respondenten 
heeft een zorgopleiding op niveau 5 afgerond, bijna een derde van de respondenten heeft 
een opleiding op niveau 4 afgerond, gevolgd door bijna 15% op niveau 3. 

 
 
Voor de respondenten die zijn ingezet als 
zorgreservist gelden vergelijkbare percentages. 
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4.6 BIG-registratie  

Zoals in de grafiek te zien is, beschikt meer dan een kwart van de respondenten over een 
geldige BIG-registratie en is de BIG-registratie van nog eens meer dan een kwart van de 
respondenten verlopen ná 1 januari 2017, waardoor ook zij nog voorbehouden handelingen 
mogen verrichten alsof zij de BIG-registratie nog wél hebben. Bijna de helft van de 
respondenten heeft geen BIG (meer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Van de respondenten die zijn ingezet als 
zorgreservist beschikt bijna een kwart over een 
geldige BIG-registratie en is de BIG-registratie 
van iets meer dan een kwart van hen verlopen ná 
1 januari 2017. Ook hier geldt dat bijna de helft van 
deze respondenten geen BIG-registratie (meer) 
heeft.  
 
4.7 Overige kenmerken 

We hebben nog een aantal vragen gesteld over wat zorgreservisten op dit moment doen: 
zijn ze nog voornamelijk in de zorg actief, doen ze iets anders? Werken ze überhaupt, zijn 
ze met pensioen? Als ze elders werken, in wat voor sectoren is dat? De meest opvallende 
zaken geven we hieronder weer. 

Van de respondenten is bijna 70% niet (meer) regulier als zorgprofessional werkzaam. Bijna 
20% werkt via 0-urencontracten, als ZZP-er, via een uitzendbureau, of heeft een aanstelling; 
in de categorie ‘overig’ vinden we veel respondenten die werkzaam zijn via de GGD 
(vaccineren/testen). 
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Van het totaal aantal respondenten is – bij elkaar opgeteld - bijna 40% korter dan 5 jaar de 
actieve zorg uit en bijna 15% tussen de 5 en 10 jaar; bij de respondenten die zijn ingezet, is  
iets meer dan 30% korter dan 5 jaar de actieve zorg uit en bijna 20% tussen de 5 en 20 jaar. 
 

 

 

 
Van de respondenten die niet (meer) werken, is bijna 60% met pensioen; iets meer dan 20% 
heeft prepensioen, iets meer dan 5% is ‘gewoon’ gestopt met werken, de rest heeft een 
uitkering of is werkzoekend. 
 

 
 

 
We hebben gevraagd in welke sector respondenten werken die op dit moment een andere 
baan hebben dan als zorgprofessional. Dat levert een heel palet aan sectoren op, van de 
zorgsector (staf en management) via onderwijs, zakelijke dienstverlening, publieke sector 
tot eigen ondernemerschap. Geen enkele sector springt eruit, de aantallen zijn ook zo klein 
dat daar weinig over te zeggen valt voor de hele groep respondenten.  



 

11 van 26 

5. Bevindingen 
 

5.1 Beschikbaarheid de komende maand  

In de grafiek is te zien dat bijna driekwart (100% - 26,9%) van alle respondenten de komende 
maand beschikbaar is om in te springen in crisissituaties. Bijna een kwart van de 
respondenten is tussen de 5 en 8 uur per week beschikbaar, en – bij elkaar opgeteld - iets 
meer dan een kwart is beschikbaar is tussen ofwel de 9 en 12 ofwel de 13 en 16 uur per week. 
 

 
 
De beschikbaarheid van respondenten die zijn 
ingezet als zorgreservist, laat een iets ander 
beeld zien. Meer dan 80% van de 
respondenten (100% - 17,9%) is de komende 
maand beschikbaar om in te springen. Een 
kwart (vergelijkbaar met de totale groep 
respondenten) is tussen de 5 en 8 uur per week 
beschikbaar. Meer dan een derde – bij elkaar 
opgeteld – is ofwel tussen de 9 en 12 ofwel de 
13 en 16 uur per week beschikbaar.  
 
5.2 Redenen om NIET beschikbaar te zijn 

Iets meer dan een kwart van alle respondenten geeft aan de komende maand niet 
beschikbaar te zijn voor inzet in crisis. Gevraagd is naar de redenen daarvoor. Meer dan één 
antwoord was mogelijk. In onderstaande tabel worden de redenen weergegeven. Per reden 
is het percentage respondenten aangegeven dat deze reden aanvoert. 
 
Redenen waarom respondenten de komende maand niet beschikbaar zijn om in te springen Percentage 

Ik heb het te druk met andere activiteiten 23,1% 

Ik ben aan het boosteren bij de GGD 20,7% 

Mijn huidige werkgever doet een groter beroep op me op dit moment 14,7% 

Ik ben elders in de zorg al aan het bijspringen, niet via de NZR 13,4% 

Verblijf elders of vakantie 12,1% 

Ik ben bang voor covidbesmetting voor mezelf of mijn omgeving 8,4% 

Ik heb op dit moment de zorg voor (klein)kinderen of partner 6,0% 

Overig (scholing, gevolgen voor pensioen/belasting, teleurstelling over zorgreservist zijn) 1,6% 
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5.3 Overwegingen om in het afgelopen jaar NIET op een hulpvraag te reageren  

Via het online platform worden oproepen geplaatst om in te schrijven op een hulpvraag. 
We waren benieuwd naar de overwegingen van zorgreservisten om al dan niet in te 
schrijven op hulpvragen. Redenen die zijn aangegeven om een hulpvraag voorbij te laten 
gaan (meerdere antwoorden waren mogelijk, aangegeven is het percentage respondenten 
dat deze reden aangeeft):  
 

 
 
Zoals in de volgende grafiek te zien is, komen de redenen die ingezette respondenten 
aangeven om niet te reageren op een hulpvraag, redelijk overeen met de antwoorden die 
het totaal aantal respondenten geeft. 
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5.4 Actief op zoek of niet?  

De respondenten is gevraagd in hoeverre ze actief op zoek gaan naar mogelijkheden om 
zichzelf als zorgreservist in te zetten. Kijkend naar de antwoorden van alle reservisten zien 
we dat de piek ligt bij ‘een beetje afwachtend’, gevolgd door ‘een beetje actief’ en ‘heel 
afwachtend’. De categorie ‘heel actief’ scoort het laagste. De gezamenlijk scores voor 
‘afwachtend’ in verschillende gradaties is bijna 60%, de gezamenlijke scores voor ‘actief op 
zoek’ in verschillende gradaties is iets meer dan 40%.  
 

 
 
Kijken we naar deze vraag voor de 
respondenten die het afgelopen jaar als 
zorgreservist zijn ingezet, dan verschijnt een 
ander beeld. De piek ligt daar bij ‘een beetje 
actief’, gevolgd door ‘behoorlijk actief’ en ‘een 
beetje afwachtend’. De gezamenlijke scores 
voor ‘afwachtend’ in verschillende gradaties is 
hier iets meer dan 30%, de gezamenlijke 
scores voor ‘actief op zoek’ in verschillende 
gradaties is bijna 70%. 
 
5.5 De inzet  

Meer dan de helft van de ingezette respondenten heeft bij 1 zorgorganisatie op 1 
locatie/afdeling geholpen, ongeveer een derde van de ingezette respondenten heeft bij 1 
zorgorganisatie op meerdere locaties/afdelingen geholpen. In totaal heeft bijna 90% van de 
ingezette respondenten derhalve bij 1 zorgorganisatie geholpen. 
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Iets meer dan 40% van de ingezette respondenten heeft tussen de 1 en 5 diensten gedraaid, 
bijna 30% heeft tussen de 6 en 10 diensten gedraaid, iets meer dan 20% heeft meer dan 15 
diensten gedraaid. 
 
5.6 Kwalitatieve ervaringen  

We hebben de ingezette respondenten bevraagd op hoe welkom ze zich voelden op de 
werkvloer, hoe ze de (werk)relatie met collega’s, leidinggevenden, ondersteunende 
diensten en patiënten/cliënten hebben ervaren, wat hun beleving was van de inhoud en de 
zwaarte van het werk, het werken met activiteitenpakketten, de financiële vergoeding en 
het administratieve proces.  

 

Opvallend is dat alle uitgevraagde aspecten over het algemeen positief gewaardeerd 
worden, met absolute uitschieters voor de reacties van patiënten/cliënten en het welkom 
op de werkvloer, gevolgd door de (werk)relatie met collega’s en de inhoud van het werk, de 
zwaarte van het werk en het werken met activiteitenpakketten. Ook de waardering voor de 
financiële vergoeding valt op. 

Ten aanzien van het administratieve proces bij zowel de NZR als de zorgorganisaties zijn er 
zowel positieve als negatieve ervaringen: de een ervaart het proces kennelijk als (zeer) lastig, 
de ander als helemaal prima. 
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5.7 Herkenbaarheid als zorgreservist 

Gevraagd naar wat had geholpen om jezelf als zorgreservist kenbaar te maken en het 
gesprek aan te gaan over het fenomeen zorgreservist, antwoordde bijna de helft van de 
respondenten niets extra’s nodig te hebben. De respondenten die wel behoefte hebben 
aan meer herkenbaarheid, gaven de volgende antwoorden (meerdere antwoorden waren 
mogelijk): 

 

 
 
In het vrije invulveld gaven sommige zorgreservisten aan kleding van de zorgorganisatie te 
hebben gedragen; NZR-kleding is daar niet van toegevoegde waarde. 

Opvallend detail is dat het geëmailleerde NZR-speldje (vergelijkbaar met het ‘ooievaartje’) 
slechts door iets meer dan 10% van de respondenten genoemd is als goede mogelijkheid 
om herkenbaar te zijn als zorgreservist.  
 
5.8 Inzet in teams 

De inzet van zorgreservisten in teams is als leerpunt uit de proeftuinen naar voren 
gekomen. Het gaat daarbij zowel om inzet in teams of tandems van zorgreservisten, als om 
inzet in teams van zorgprofessionals. Zoals uit bijgaand plaatje blijkt, is het overgrote deel 
van de ingezette respondenten het daar roerend mee eens. Werken in teams wordt door 
de respondenten niet gezien als iets dat altijd noodzakelijk is, maar dat zeker bijdraagt aan 
de kwaliteit van het werk en aan het werkplezier van de zorgreservist.  
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In de toelichting op deze antwoorden komen we zaken tegen als: 

Inzet in teams 

- In teamverband kun je elkaar aanvullen, elkaars kwaliteiten en kennis benutten 

- Fijn om iemand te hebben om mee te sparren, zeker in het begin van de inzet en als je al langer de 
zorg uit bent 

- Als zorgreservist heb je geen eindverantwoordelijkheid en mag je niet alles doen, dan heb je anderen 
nodig om op terug te kunnen vallen 

- Je kent de organisatie en de cliënten/patiënten zelf (nog) niet, fijn om dan in teamverband te werken 
en je weg te vinden 

 

 
5.9 Positieve en negatieve ervaringen 

Naast bovenstaande vragen naar de ervaringen van zorgreservisten hebben we ook twee 
open vragen gesteld naar of ze nog andere positieve en negatieve ervaringen hebben 
opgedaan tijdens de inzet. Hieronder volgt een bloemlezing daaruit: 

 

Positieve ervaringen 

- gevoel iets te kunnen betekenen 

- dankbaarheid van personeel en patiënten/cliënten 

- leuk om weer terug te zijn in de zorg, de ‘klik’ met het werk weer te voelen en te merken dat het me 
zo snel weer in de vingers zit 

- ruimte om op mijn manier te werken, ruimte om vragen te stellen en te leren 

- prima begeleiding 

- mijn NZR-speldje geeft aanleiding tot vragen, dat geeft me de mogelijkheid meer te vertellen over 
de NZR en zorgreservisten 

- ik voel me gewaardeerd, gehoord en gezien 

- het  in mij gestelde vertrouwen 

- persoonlijk contact met de NZR 

- snelle match 

 

Negatieve ervaringen 

- administratieve rompslomp bij zorgorganisatie 

- ze wisten niet wie ik was en wat ik kwam doen 

- organisatie waar ik kwam te werken is niet op orde, slechte sfeer, slecht uitgerust 

- de verwachtingen over waar ik voor zou worden ingezet en wat ik uiteindelijk moest gaan doen, 
kwamen niet overeen 

- communicatie met leidinggevenden en met ondersteunende diensten was niet goed 

- randvoorwaarden zoals kleding, pasje, parkeergelegenheid, toegang tot systemen, 
bereikbaarheidsnummers was niet goed geregeld 

- te korte diensten, te weinig binding 

- formaliteiten gaan stroef en duren erg lang 

- al mijn papieren elke keer opnieuw kopiëren en opsturen houdt enorm op 

- je moet inschrijven op een rooster zonder dat je de mogelijkheid hebt tot voorafgaand mondeling 
overleg met de zorgorganisatie 

- ik voelde me niet gewaardeerd, werd behandeld als voetveeg 

- ze denken dat je net als andere externen een allround flexkracht bent 
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6. Binden en boeien 
Als het gaat over binden en boeien, is het als eerste belangrijk om te achterhalen wat voor 
mensen belangrijk is, waar ze zich mee verbonden voelen, en vervolgens te kijken waar ze 
in dat kader behoefte aan hebben. Beide hebben we uitgevraagd. 

Waar mensen binding mee voelen, wat voor hen belangrijk is, is een persoonlijke zaak. De 
een voelt meer binding met zijn vak, de ander misschien meer met een hele 
maatschappelijke sector; de een voelt meer binding met collega’s, de ander misschien 
meer met degenen waar ze het uiteindelijk voor doen; de een voelt verbinding met de 
‘moederorganisatie’ van waaruit hij werkt, de ander vooral met de organisatie waar hij/zij 
aan de slag is.  
 
5.10 Wat is belangrijk, waar voel je je mee verbonden? 

We hebben gevraagd waarmee de zorgreservisten binding voelen. De afbeeldingen 
spreken duidelijke taal. 
Wanneer je kijkt naar de antwoorden met ‘belangrijk’ en ‘heel belangrijk’, dan springt 
daaruit als hoogste ‘de patiënten/cliënten waar ik het voor doe’, gevolgd door de eigen 
zorgsector en het eigen zorgvak, en vervolgens de collega’s op de werkvloer en de 
zorgorganisatie waar een reservist wordt ingezet. 
 
De binding met de NZR als geheel, met de eigen regionale community en met andere 
zorgreservisten is vele malen kleiner.  
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Kijken we naar de resultaten van deze vragen voor de respondenten die het afgelopen jaar 
als zorgreservist zijn ingezet, dan komt daaruit naar voren dat hun binding met ‘de 
patiënten/cliënten waar ik het voor doe’ nog hoger is dan voor de totale groep 
respondenten, net als de eigen zorgsector en het eigen zorgvak, de collega’s op de 
werkvloer en de zorgorganisatie waar de respondent is ingezet. Ook de binding met de NZR 
als geheel is groter. 
 

 
  

 
5.11 Aan welke activiteiten vanuit de NZR heb je behoefte? 

We hebben vragen gesteld over behoefte aan contact met de community managers van 
de NZR, behoefte aan contact met andere zorgreservisten, behoefte aan nazorg, aan 
bijscholing op het niveau van de activiteitenpakketten en aan landelijke, regionale en lokale 
bijeenkomsten. 

Wat opvalt, is vooral waar de respondenten kennelijk géén behoefte aan hebben. Absolute 
uitschieters zijn bijscholingsactiviteiten op het niveau van de verschillende 
activiteitenpakketten (met daarbinnen een uitschieter met name op activiteitenpakket 1). 
Ook de behoefte aan landelijke NZR-dagen, regionale en lokale bijeenkomsten en nazorg 
lijkt niet groot te zijn. Er is behoefte aan contact met community managers voorafgaand, 
gedurende en na de inzet en met andere reservisten, maar niet in grote mate. 

Bij de antwoordmogelijkheden is ook de mogelijkheid ‘niet van toepassing’ meegegeven: 
sommige vragen konden niet worden ingevuld als je (nog) niet als zorgreservist bent 
ingezet. 
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Kijken we naar de resultaten van deze vragen voor de respondenten die het afgelopen jaar 
als zorgreservist zijn ingezet, dan komt dit beeld grotendeels overeen met de resultaten 
van het totaal aantal respondenten. De behoefte aan contact met community managers 
rond de inzet is iets groter, evenals de behoefte aan contact met andere zorgreservisten die 
bij dezelfde zorgorganisatie aan het werk zijn. Ook de behoefte aan bijscholingsactiviteiten 
op het niveau van de activiteitenpakketten 2 tot en met 3 is iets groter, net als de behoefte 
aan regionale NZR-bijeenkomsten. 
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5.12 Wat is nodig voor duurzame verbinding aan de NZR? 

Gevraagd is naar wat zorgreservisten nodig hebben om zich duurzaam te kunnen 
verbinden aan de NZR. Meerdere antwoorden waren mogelijk. In de grafiek vind je het 
steeds het percentage van het aantal respondenten dat dit antwoord heeft aangevinkt.   

 
 

 
 
Het beeld bij respondenten die als zorgreservist zijn ingezet, is grosso modo vergelijkbaar, 
maar laat toch een paar interessante verschillen zien. Zo geeft een beduidend hoger 
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percentage aan bijscholingsmogelijkheden belangrijk te vinden om zich duurzaam te 
kunnen verbinden aan de NZR, evenals regionale bijeenkomsten en BIG-herregistratie.  
 

 
 

In een apart invulveld konden de respondenten nog andere suggesties meegeven. Een 
bloemlezing daaruit: 

Overige suggesties voor duurzaam verbinden 

- Versimpeling van het proces 

- Actief worden uitgenodigd om in te springen 

- Hoger uurloon 

- Andersoortige inzetvragen dan diensten opvullen 

- Helderheid over politieke visie en beleid ten aanzien van de NZR 

- Informatie over de zorgpraktijk en (nieuwe) regels 

- Ik wil mij niet duurzaam verbinden 
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7. Waardering NZR 
 
7.1 Online platform 

We werken met een online platform waarop vraag aan en aanbod van zorgreservisten 
elkaar vinden. De vraag naar de waardering van het platform levert op dat de respondenten 
over het algemeen tevreden zijn over het platform. Dat betreft de gebruiksvriendelijkheid 
in het algemeen, de toegankelijkheid, de indeling, de vindbaarheid en helderheid van 
informatie, de manier van berichtgeving en de mogelijkheid om persoonlijke instellingen 
te realiseren.  
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Voor de ingezette respondenten komt naar voren dat deze over het algemeen nog 
tevredener zijn over het platform.  
 

 
 
In een aparte open vraag is de respondenten gevraagd om hun antwoorden toe te lichten. 
Dan komen ook een aantal minder goede aspecten van het online platform naar voren, 
zoals: 

Minder goede aspecten van het online platform  

- Gedoe met inloggen en wachtwoorden 

- Lastig zoeken tussen regio’s als je op de grens van een paar regio’s woont 

- Hulpvragen zijn te summier geformuleerd, ik wil nadere informatie 

- Inroosteren gaat niet makkelijk, je inzet wijzigen ook niet 

- Profiel instellen is lastig 

- Jammer dat je niet meer in je profiel kwijt kunt, zoals waar je als reservist op dat moment bent 
ingezet en of je beschikbaar bent de komende tijd 

- Soms lastig om uit alle updates belangrijke berichten te vissen 

- Veel persoonlijke berichten van mensen die ik niet ken 

- Kan niet goed vinden wat er aan activiteiten te doen is 
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7.2 Deelname aan activiteiten  

Het afgelopen jaar heeft de NZR activiteiten georganiseerd waar de zorgreservisten aan 
konden deelnemen. Een deel van de huidige groep zorgreservisten heeft door de 
coronacrisis (nog) niet mee kunnen doen aan live bijeenkomsten, en veel zorgreservisten 
waren nog niet tot de NZR toegetreden op het moment dat  de landelijke NZR-dag in 
september plaatsvond. 

Van het totaal aantal respondenten heeft 75% nog niet aan activiteiten deelgenomen. In 
onderstaande grafiek tref je per activiteit het percentage respondenten dat wél aan deze 
activiteiten heeft deelgenomen: 

 

 

 
De respondenten die het afgelopen jaar zijn ingezet, hebben vaker meegedaan aan 
activiteiten die zijn georganiseerd. In onderstaande grafiek zie je per activiteit het 
percentage van de ingezette respondenten dat heeft deelgenomen: 
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7.3 Wat kan de NZR doen om je inzet als zorgreservist te vergemakkelijken? 

Op deze open vraag zijn veel suggesties gegeven. Voor een deel hebben die te maken met 
het gebruik van het online platform, voor een ander deel niet. 
 

Suggesties voor het platform  

- Mogelijkheid om je beschikbaarheid aan te geven 

- Mogelijkheid om je profiel aan te vullen met informatie over wat je nu doet 

- Telefoonnummer opnemen van de contactpersoon van de zorgorganisatie 

- Op de homepage een lijst zetten met alle instellingen die op dat moment om hulp vragen 

Overige suggesties 

- Voor mij bemiddelen bij de zorgorganisatie in plaats van dat ik dat zelf moet doen 

- Niets, jullie doen het prima zo 

- Mij actief benaderen als er een hulpvraag is 

- Mij inzetten voor de verdere ontwikkeling van de NZR op basis van mijn deskundigheid en 
organisatievermogen in plaats van als zorgreservist 

- Me inzetten op mijn eigen niveau in plaats van lager 

- Niet werken met activiteitenpakketten maar met functies 

- Het houden bij één keer inschrijven voor alle zorgorganisaties, één loket 

- Marktvervuiling voorkomen, als NZR niet ‘gewone’ personele problemen oplossen 
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8. Opvallende zaken 
Op basis van bovenstaande en onze ervaringen, onderstaand enkele opvallende zaken: 
 
- Van de respondenten is bijna 70% niet (meer) regulier als zorgprofessional werkzaam; 

bijna 20% werkt via 0-urencontracten, als ZZP-er, via een uitzendbureau, of heeft een 
aanstelling; in de categorie ‘overig’ vinden we veel respondenten die werkzaam zijn via 
de GGD (vaccineren/testen). 

- Van het totaal aantal respondenten is bijna 40% korter dan 5 jaar de actieve zorg uit en 
bijna 15% tussen de 5 en 10 jaar; bij de respondenten die zijn ingezet, is iets meer dan 
30% korter dan 5 jaar de actieve zorg uit en bijna 20% tussen de 5 en 20 jaar. 

- Van de respondenten die niet (meer) werken, is bijna 60% met pensioen; iets meer dan 
20% heeft prepensioen, iets meer dan 5% is ‘gewoon’ gestopt met werken, de rest 
heeft een uitkering of is werkzoekend. 

- Bijna driekwart van alle respondenten is de komende maand beschikbaar om in te 
springen in crisissituaties. 

- ‘Te druk met andere activiteiten’ en boosteren of drukte op het werk zijn veelal 
redenen om de komende maand niet beschikbaar te zijn. Ook verblijft 12% elders of is 
op vakantie. De voornaamste reden om niet te reageren op een hulpvraag is dat het te 
ver van de woonplaats is.  

- Zorgreservisten die al eens zijn ingezet, zijn actiever op zoek naar mogelijkheden om 
zichzelf in te zetten dan zorgreservisten die nog niet eerder zijn ingezet.  

- Het is wenselijk om het administratieve proces rondom de inzet te vergemakkelijken.  
- Hoewel dat niet de reden is van inzet, geven toch veel respondenten aan tevreden te 

zijn over de financiële vergoeding.  
- Veel respondenten zijn tevreden over hun zichtbaarheid als zorgreservist op de 

werkvloer. Een grote groep geeft aan dat een badge of kleding van de NZR die 
zichtbaarheid kan vergroten.  

- Werken in teams wordt door de respondenten niet gezien als iets dat altijd 
noodzakelijk is, maar het draagt zeker bij aan de kwaliteit van het werk en aan het 
werkplezier van de zorgreservist. 

- Zorgreservisten voelen zich vooral verbonden met de patiënten/cliënten waar ze het 
voor doen, met hun eigen zorgsector en zorgvak, met de collega’s op de werkvloer en 
met de zorgorganisatie waar ze inspringen. De binding met collega zorgreservisten en 
met de NZR is veel kleiner. Voor zorgreservisten die zijn ingezet geldt dat de binding 
met de NZR als geheel groter is dan voor zorgreservisten die (nog) niet zijn ingezet. 

- Er is een grote behoefte aan bijscholingsmogelijkheden op verschillende niveaus 
(48,1%), aan meeloopdagen bij zorgorganisaties (42,6%) en aan de mogelijkheid tot 
BIG-herregistratie (32,4%).  

- Voor wat betreft de behoefte aan bijeenkomsten valt op dat er slechts bij een kleine 
groep behoefte is aan een landelijke NZR dag (7%). 

- Het platform en de wijze van communicatie op het platform wordt door een grote 
groep respondenten gewaardeerd. Ook hier is er een opvallend verschil tussen 
ingezette en niet ingezette respondenten, waarbij de ingezette respondenten over het 
algemeen een meer positieve waardering geven.   

- Bij de open vragen wordt opvallend vaak het administratieve proces genoemd als 
punt waar verbetering in mogelijk is. 
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DOOR DE OGEN VAN DE ZORGRESERVIST 
 
Dank voor je tijd om bij te dragen aan het verder ontwikkelen van de Nationale Zorgreserve. Dit onderzoek is 
uitgezet onder alle zorgreservisten, ongeacht of ze de afgelopen periode daadwerkelijk zijn ingezet of niet. 
 
In maart 2021 is de Nationale Zorgreserve in opdracht van het ministerie van VWS opgericht. De eerste 
maanden hebben we met elkaar veel geïnvesteerd in het bedenken, toetsen en verbeteren van het concept. 
Niet vanachter een bureau maar via proeftuinen, samen met zorgreservisten, zorgorganisaties en werkgevers 
van zorgreservisten. 
 
De eerste echte praktijktest vond plaats tijdens de coronagolf van afgelopen november en december. Zowel 
zorgorganisaties als zorgreservisten deden voor het eerst echt ervaring op met het concept van een nationale 
zorgreserve en de inzet van zorgreservisten. Een concept dat nog in ontwikkeling is en dat we graag samen met 
alle betrokkenen willen blijven evalueren. 
 
Onderstaande vragenlijst is bedoeld om de ervaringen tot nu toe op te halen. We doen dat om daar vervolgens 
op te reflecteren, ervan te kunnen leren en het concept waar nodig bij te stellen. 
 
Deze vragenlijst is bedoeld om zicht te krijgen op de volgende vragen: 
- wat heb je als zorgreservist nodig om goed en effectief ingezet te kunnen worden? 
- wat zijn je ervaringen met het proces vanaf aanmelding tot en met inzet?   
- hoe ervaar je als zorgreservist je daadwerkelijke inzet bij zorgorganisaties? 
- hoe is je binding als zorgreservist met de Nationale Zorgreserve? 
- wat is je ervaring met je eigen regionale community? En als je die nog niet hebt, wat zijn je verwachtingen?  
- welke 3 mogelijkheden tot verbetering zou je graag de komende tijd gerealiseerd willen zien? 
 
De resultaten van dit onderzoek geven een breder algemeen beeld. In verdiepende gesprekken met jullie als 
zorgreservisten willen we dit beeld aanvullen. Aan het einde van de vragenlijst vragen we je (geheel 
vrijblijvend) of je daaraan mee wilt werken. 
 
De vragenlijst bestaat uit twee delen. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 8 tot 10 minuten. 
 
Je neemt anoniem deel aan het onderzoek. De antwoorden die je geeft zijn niet naar jou als persoon te 
herleiden, tenzij je aan het einde van de vragenlijst zelf je naam opgeeft. 
 
Alvast hartelijk bedankt voor je medewerking! 
 
Progammateam Nationale Zorgreserve  
 
DE FEITEN 
In dit gedeelte van het onderzoek stellen we je een aantal feitelijke vragen. 
 

1. In welke veiligheidsregio woon je? [dropdownmenu, aanklikken] 
2. Wat is je leeftijd? 

• 20 – 30 jaar 
• 31 – 40 jaar 
• 41 – 50 jaar 
• 51 – 60 jaar 
• 61 – 65 jaar 
• Ouder dan 65 

3. Hoelang ben je al zorgreservist?  
• Minder dan 1 maand 
• Tussen de 1 en 3 maanden 
• Tussen de 3 en 6 maanden 
• Tussen de 6 en 9 maanden 
• Langer dan 9 maanden 
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4. In welke sector heb je vroeger als zorgprofessional gewerkt? (meerdere antwoorden mogelijk) 
• Ziekenhuis 
• Verpleeg- en/of verzorgingshuis 
• Thuiszorg 
• Gehandicaptenzorg 
• Psychiatrie 
• Anders [invulveld] 

5. Wat is je zorgopleidingsniveau? 
• Niveau 1: VMBO 1 
• Niveau 2: VMBO kb/gl/tl, MBO 2 
• Niveau 3: MBO 3 verzorgende 
• Niveau 4: MBO 4 verpleegkundige 
• Niveau 5: HBO verpleegkundige (voor 2015) 
• Niveau 6: HBO verpleegkundige (na 2015) 
• Master verpleegkundig specialist 
• Master physician assistent 

6. Ben je BIG-geregistreerd? 
• Ja 
• Nee, BIG verlopen ná 1 januari 2017 
• Nee, BIG verlopen vóór 1 januari 2017 

7. Ben je naast de NZR nog op reguliere basis werkzaam als (betaald) zorgprofessional? 
• Ja 
• Nee 

8. Wanneer je naast de NZR nog op reguliere basis werkzaam bent als (betaald) zorgprofessional, op welke 
manier is dat? (meerdere antwoorden mogelijk) 

• Met een aanstelling bij een zorgorganisatie 
• Als oproepkracht met een 0-urencontract 
• Via een uitzendbureau 
• Als ZZP-er 
• Ik ben niet meer op reguliere basis werkzaam in de zorg 
• Anders [invulveld] 

9. Wanneer je naast de NZR niét meer op reguliere basis werkzaam bent als (betaald) zorgprofessional, sinds 
wanneer is dat dan? 

• Korter dan 2 jaar 
• Tussen 2 en 5 jaar 
• Tussen 5 en 10 jaar 
• Tussen 10 en 20 jaar 
• Langer dan 20 jaar 
• Ik ben nog wél op reguliere basis werkzaam als (betaald) zorgprofessional 

10. Heb je op dit moment een andere baan dan als zorgprofessional? 
• Ja 
• Nee 

11. Wanneer je op dit moment een andere baan hebt dan als zorgprofessional, in welke sector is dat? 
• Zorgsector, maar anders dan actief aan het bed/de stoel (staf, management e.d.) 
• Zorgonderwijs MBO 
• Zorgonderwijs HBO 
• Onderwijs overig 
• Kinderopvang 
• Jeugdzorg 
• Overheid 
• Zakelijke dienstverlening 
• Ik heb op dit moment geen baan 
• Anders [invulveld] 
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12. Wanneer je op dit moment geen andere baan hebt, waar houdt dat verband mee? 
• Prepensioen 
• Pensioen 
• Ik ben gestopt met werken 
• Ik ben op zoek naar werk 
• Anders [invulveld] 

13. Hoeveel uren per week ben je de komende maand beschikbaar als zorgreservist? 
• Ik ben niet beschikbaar 
• 0 – 4 uur per week 
• 5 – 8 uur per week 
• 9 – 12 uur per week 
• 13 – 16 uur per week 
• 17 – 20 uur per week 
• Meer dan 20 uur per week 

14. Wanneer je op dit moment niet beschikbaar bent, waardoor komt dat? (meerdere antwoorden mogelijk) 
• Mijn huidige werkgever doet een groter beroep op me op dit moment 
• Ik ben aan het boosteren bij de GGD 
• Ik ben elders in de zorg al aan het bijspringen, niet via de NZR 
• In de coronacrisis heb ik de zorg voor (klein)kinderen of partner 
• Ziekte of arbeidsongeschiktheid 
• Ik heb het te druk met andere activiteiten 
• Verblijf elders of vakantie 
• Ik ben bang voor covidbesmetting voor mezelf of mijn omgeving 
• Anders [invulveld] 

 
JE ERVARING ALS ZORGRESERVIST 
In dit gedeelte van het onderzoek stellen we je een aantal vragen over je ervaring met het proces van inzet als 
zorgreservist en over wat voor jou belangrijk is in de verbinding met de NZR als geheel en met je eigen 
regionale community van zorgreservisten. 
15. Ben je als zorgreservist ingezet het afgelopen jaar? 

• Ja 
• Nee [[GA NAAR VRAAG 24: DE VRAGEN 16 T/M 23 OVERSLAAN]] 

16. Bij hoeveel zorgorganisaties heb je geholpen? 
• Bij 1 zorgorganisatie op 1 locatie/afdeling 
• Bij 1 zorgorganisatie op meerdere locaties/afdelingen 
• Bij 2 zorgorganisaties 
• Bij 3 of meer zorgorganisaties 

17. Hoeveel diensten heb je in totaal gedraaid? 
• 1 – 5 diensten 
• 6 – 10 diensten 
• 11 – 15 diensten 
• Meer dan 15 diensten 

18. Hoe heb je de onderstaande zaken ervaren? Geef steeds een cijfer van 1 ('zeer negatief') tot 6 ('zeer 
positief') [vorm: raster met 6 kolommen] 

• Het welkom op de werkvloer 
• De (werk)relatie met de collega’s van de zorgorganisatie 
• De (werk)relatie met de leidinggevende(n) van de zorgorganisatie 
• De (werk)relatie met de ondersteunende diensten van de zorgorganisatie (HR, planners e.d.) 
• De reacties van patiënten/clliënten op jouw inzet 
• De inhoud van het werk 
• De zwaarte van het werk 
• Het administratief proces binnen de NZR (inschrijven op oproep e.d.) 
• Het administratief proces binnen de zorgorganisatie (intake, formulieren invullen, VOG, inloggen 

in systemen, inroostering e.d.) 
• De financiële vergoeding 
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19. Een van de leerpunten die is opgedaan is dat het belangrijk is dat zorgreservisten in teams worden ingezet. 
In hoeverre deel jij dit uitgangspunt? Geef een cijfer van 1 (helemaal mee oneens) tot 6 (helemaal mee 
eens) [vorm: lineaire schaal] 

20. Kun je je antwoord toelichten? [vorm: invulveld] 
21. Wat had je geholpen om duidelijk te maken wie je was en wat je kwam doen? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 
• Badge of pasje van de NZR met mijn naam 
• NZR-kleding (t-shirt/polo/jasje) 
• NZR-pin 
• Informatiefolder over de NZR en zorgreservisten om neer te leggen 
• Informatie over de activiteitenpakketten om neer te leggen 
• Het was voor mij prima zo, geen behoefte 
• Anders [invulveld] 

22. Welke andere zaken dan hierboven al aan de orde kwamen heb je als positief ervaren? [invulveld] 
23. Welke andere zaken dan hierboven al aan de orde kwamen heb je als negatief ervaren? [invulveld] 

 
[[NIEUWE SECTIE INVOEGEN WAAR MENSEN DIE ‘NEE’ OP VRAAG 15 HEBBEN GEANTWOORD NU VERDER 
GAAN MET VRAAG 24, DIE IS WEER VOOR IEDEREEN]] 
 
24. Als er het afgelopen jaar een oproep voorbij kwam waarop je je NIET hebt ingeschreven, wat was daarbij je 

overweging? (meerdere antwoorden mogelijk) 
• Ik heb de mail met de oproep niet gezien 
• Te ver weg van mijn woonplaats 
• De oproep was onduidelijk 
• Het proces van inschrijven bij een oproep is me niet duidelijk 
• De administratieve rompslomp eromheen houdt me tegen 
• Ik vind het best eng, ik weet niet of ik het nog kan 
• De gevraagde activiteitenpakketten passen niet bij mijn interesse of bekwaamheid 
• De gevraagde diensten waren te lang 
• De gevraagde beschikbaarheid in aantallen diensten was te omvangrijk 
• De zorgsector waar de oproep werd gesteld spreekt me minder aan 
• De zorgorganisatie waar de oproep werd gesteld, spreekt me minder aan 
• De crisis was naar mijn mening niet groot genoeg om me in te zetten 
• Ik had geen tijd door andere werkverplichtingen 
• Ik had geen tijd door privéverplichtingen 
• Ik had geen zin 
• Ik had angst om covid op te lopen, voor mezelf of voor mijn directe omgeving 
• Ik had nog geen boostervaccinatie tegen covid gekregen 
• Anders [invulveld] 

25. In hoeverre zoek je actief naar mogelijkheden om jezelf als zorgreservist in te zetten? [6-puntsschuif van 
‘afwachtend’ tot ‘actief’] 

26. Hoe belangrijk is elk van onderstaande zaken voor jou, waar voel je je mee verbonden? Geef steeds een 
cijfer van 1 ('zeer onbelangrijk') tot 6 ('zeer belangrijk') [vorm: raster met 6 kolommen] 

• De NZR als geheel 
• Mijn regionale community binnen de NZR 
• Zorgreservisten die bij mij in de buurt wonen 
• Mijn zorgvak 
• Mijn zorgsector (ziekenhuis, ouderenzorg,  gehandicaptenzorg etc.) 
• De patiënten/cliënten waar ik het voor doe 
• De zorgorganisatie waar ik word ingezet 
• De collega’s op de werkvloer 
• Andere zorgreservisten met dezelfde opleidingsachtergrond 
• Andere zorgreservisten in dezelfde levensfase 
• Andere zorgreservisten uit dezelfde zorgsector als waar ik actief in wil zijn 
• Andere zorgreservisten die buiten de NZR eenzelfde soort werk doen als ik 
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27. Aan welke activiteiten vanuit de NZR heb je behoefte als zorgreservist? Geef steeds een cijfer van 1 
(‘helemaal geen behoefte’) tot 6 (‘heel veel behoefte’) 

• Contact met communitymanagers voordat ik word ingezet 
• Contact met communitymanagers terwijl ik ben ingezet 
• Contact met communitymanagers nadat ik ben ingezet  
• Contact met andere zorgreservisten die bij dezelfde zorgorganisatie aan het werk zijn 
• Individuele nazorg nadat ik ben ingezet 
• Nazorgbijeenkomsten met andere zorgreservisten 
• Bijscholing op het niveau van activiteitenpakket 1 
• Bijscholing op het niveau van activiteitenpakket 2 
• Bijscholing op het niveau van activiteitenpakket 3 
• Bijscholing op het niveau van activiteitenpakket 4 
• Landelijke NZR-dagen 
• Regionale NZR-bijeenkomsten 
• Lokale NZR-bijeenkomsten 

28. Aan welke activiteiten binnen de NZR heb je meegedaan? (meerdere antwoorden mogelijk) 
• Online community bijeenkomsten 
• De NZR-dag op 18 oktober 2021 
• Regiobijeenkomsten van zorgreservisten (fysiek of online) 
• Skillslab 
• Bijdrage leveren aan de ‘regiopraat’ 
• Meewerken aan artikelen in kranten en op tv en radio 
• Anders [invulveld] 

29. Wat heb je nodig om je duurzaam te verbinden aan de NZR? (meerdere antwoorden mogelijk) 
• Bijscholingsmogelijkheden op verschillende niveaus 
• Landelijke NZR-dagen 
• Regionale NZR-bijeenkomsten 
• Lokale NZR-bijeenkomsten 
• Meeloopdagen bij zorgorganisaties om inzetbaarheid op peil te houden 
• Mogelijkheid tot BIG-herregistratie  
• Nieuwsbrief 
• Contract met de NZR in plaats van met de zorgorganisatie waar ik word ingezet 
• Anders [invulveld] 

30. Wat vind je van de volgende aspecten van het online platform waarmee we werken? Geef steeds een cijfer 
van 1 (zeer ontevreden) tot 6 (zeer tevreden) 

• Gebruiksvriendelijkheid van het platform in het algemeen 
• Toegankelijkheid van het platform (inloggen, wachtwoord) 
• Overzichtelijkheid van het platform 
• Indeling van het platform volgens de veiligheidsregio’s 
• Mogelijkheden om profiel in te stellen 
• Mogelijkheid om persoonlijke instellingen te regelen, pagina’s te volgen etc. 
• Vindbaarheid van informatie 
• Helderheid van teksten 
• Hoeveelheid tekst 
• Berichtgeving via updates en notificaties 

31. Wat kunnen wij doen als NZR om je inzet als zorgreservist te vergemakkelijken? [invulveld] 
32. Mogen wij je telefonisch benaderen om dieper op bovenstaande vragen in te gaan? Zo ja, geef hier je 

naam en telefoonnummer door [invulveld] 
 
Dank je wel voor je deelname. De resultaten worden de komende tijd geanalyseerd en interessante uitkomsten 
worden via het platform gedeeld. Mocht je nog iets hebben gemist of iets willen delen dan kan dat 
onderstaand. 
Nogmaals bedankt, 
Programmateam Nationale Zorgreserve 
Opmerkingen [invulveld] 
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1. Inleiding 
In maart 2021 is de Nationale Zorgreserve in opdracht van het ministerie van VWS opgericht. 
De eerste maanden hebben we met elkaar veel geïnvesteerd in het bedenken, toetsen en 
verbeteren van het concept. Niet vanachter een bureau maar via proeftuinen, samen met 
zorgreservisten, zorgorganisaties en werkgevers van zorgreservisten. 
 

De eerste echte praktijktest vond plaats tijdens de coronagolf van afgelopen november en 
december. Zowel zorgorganisaties als zorgreservisten deden voor het eerst echt ervaring 
op met het concept van een nationale zorgreserve en de inzet van zorgreservisten. Een 
concept dat nog in ontwikkeling is en dat we graag samen met alle betrokken willen blijven 
evalueren. 
 
Om zicht te krijgen op de ervaringen tot nu toe, hebben we zowel onder zorgreservisten als 
onder zorgorganisaties de afgelopen maand onderzoek gedaan via vragenlijsten. 
Uiteindelijk doel van de onderzoeken is om op basis van de ervaringen en ideeën van zowel 
zorgreservisten als zorgorganisaties sleutels in handen te krijgen om het concept van de 
Nationale Zorgreserve verder te kunnen ontwikkelen en verbeteringen in de processen 
rond de inzet van zorgreservisten aan te kunnen brengen. 
 
In dit onderdeel van de rapportage zoomen we in op het onderzoek dat is uitgezet onder 
zorgorganisaties. Door middel van dit onderzoek wilden we meer zicht krijgen op de 
volgende vraagstukken:  
• wat zijn je eerste ervaringen in de samenwerking met zorgreservisten? 
• wat zijn je eerste ervaringen in de samenwerking met de Nationale Zorgreserve? 
• wat neem je uit deze ervaringen mee voor de inzet van zorgreservisten in de toekomst? 
• wat neem je uit deze ervaringen mee voor de samenwerking met de Nationale 

Zorgreserve?  
 

2. Opzet onderzoek 
Het onderzoek is uitgezet onder de contactpersonen (196) van alle 128 zorgorganisaties 
waarmee we sinds oktober 2021 contact hebben gehad over de inzet van zorgreservisten, 
ongeacht of er nu wel of niet uiteindelijk zorgreservisten zijn ingezet. Deze contactpersonen 
zijn voor het overgrote deel werkzaam in HR-functies, bij flexbureaus of plannings-
afdelingen en waren het schakelpunt tussen de Nationale Zorgreserve en de eigen 
achterban in de zorgorganisatie, zoals afdelingsmanagers, VAR, communicatieadviseurs en 
bestuurders. Zij speelden een cruciale rol in het hele proces, van het formuleren van de 
hulpvraag via de intake van zorgreservisten tot en met hun daadwerkelijke inzet. 
 

Voor het opstellen van de vragenlijst is gebruik gemaakt van Google Forms. De volledige 
vragenlijst is te vinden in de bijlage. De uitnodiging om de vragenlijst in te vullen is via e-
mail verspreid. Zorgorganisaties kregen een week de tijd om de vragenlijst in te vullen; een 
paar dagen voor het verstrijken van de termijn is een reminder gestuurd.  
 

3. Zorgorganisaties en representativiteit  
De Nationale Zorgreserve heeft het afgelopen jaar contact gehad met 128 zorgorganisaties. 
Van deze 128 organisaties zijn er 79 actief geworden op het online platform, 49 organisaties 
hebben interesse in het concept getoond. De vragenlijst is ingevuld door 27 personen uit 
26 organisaties. Dat is een respons op organisatieniveau van 20%. Om een representatief 
onderzoek te zijn waar statistisch gezien harde conclusies aan kunnen worden verbonden, 
is een antwoordpercentage van minimaal 30% nodig.  
 
De groep zorgorganisaties is op basis van aantallen derhalve niet representatief voor de 
totale groep van zorgorganisaties, en de resultaten van het onderzoek geven wat dat 
betreft vooral een globale indicatie van thema’s. Omdat de aantallen zo klein zijn, geven we 
in het rapport aantallen in plaats van percentages weer. 
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4. Kenmerken van de zorgorganisaties uit het onderzoek 
 
4.1 Spreiding 

De spreiding van de zorgorganisaties die de vragenlijst hebben ingevuld, is niet gelijkmatig 
over de veiligheidsregio’s verdeeld. In bijna alle veiligheidsregio’s zijn zorgreservisten 
ingezet bij zorgorganisaties, maar niet in elke veiligheidsregio hebben zorgorganisaties aan 
het onderzoek deelgenomen. 
 
In onderstaande tabel wordt weergegeven: 
- De 25 veiligheidsregio’s 
- Het aantal van de 26 zorgorganisaties uit het onderzoek dat in deze veiligheidsregio 

actief is, waarbij wordt aangetekend dat sommige grote zorgorganisaties in meer dan 
één veiligheidsregio actief zijn 

- Het aantal zorgorganisaties1 per veiligheidsregio waarmee vanuit de NZR het afgelopen 
jaar contact is geweest. 

 
Veiligheidsregio 
 

Zorgorganisaties 
respondenten 

Zorgorganisaties 
contact met NZR 

Amsterdam Amstelland 1 4 

Brabant-Noord 1 5 

Brabant-Zuidoost 1 2 

Drenthe 4 11 

Flevoland 2 5 

Friesland 0 8 

Gelderland-Midden 6 10 

Gelderland-Zuid 5 3 

Gooi en Vechtstreek 0 1 

Groningen 1 5 

Haaglanden 1 2 

Hollands-Midden 0 1 

IJsselland 0 6 

Kennemerland 1 6 

Limburg-Noord 2 6 

Midden- en West-Brabant 1 0 

Noord- en Oost-Gelderland 1 9 

Noord-Holland-Noord 1 6 

Rotterdam-Rijnmond 1 4 

Twente 0 6 

Utrecht 4 12 

Zaanstreek-Waterland 0 2 

Zeeland 0 3 

Zuid-Holland-Zuid 0 5 

Zuid-Limburg 0 6 

   

Totaal 31 128 

 
1 Telling heeft plaatsgevonden op basis van de veiligheidsregio waar de hoofdvestiging van de zorgorganisatie is 
gevestigd, of de organisatie nu alleen in deze veiligheidsregio actief is of niet. 
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4.2 Zorgsectoren 

In onderstaande grafiek wordt aangegeven in welke sector de zorgorganisaties actief zijn. 
Meerdere antwoorden waren mogelijk, omdat zorgorganisaties soms in meer dan één 
zorgsector actief zijn. Opvallend is het zeer hoge aandeel van de sector verpleeg- en/of 
verzorgingshuizen, gevolgd door de thuiszorg. 
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5. Het proces om te komen tot de inzet van zorgreservisten  
Met alle zorgorganisaties die aan het onderzoek hebben deelgenomen, is contact geweest 
over de inzet van zorgreservisten. In alle gevallen was er sprake van een zodanige crisis, dat 
de continuïteit van zorg aan patiënten en/of cliënten ernstig gevaar liep. Toch heeft dit niet 
altijd geleid tot het formuleren van een hulpvraag en het doen van een oproep via het 
online platform. En wanneer er wel een oproep op het online platform is geplaatst, heeft 
ook dat niet altijd tot daadwerkelijke inzet van zorgreservisten geleid. In dit hoofdstuk gaan 
we daar nader op in. 
 

5.1 Omvang crisis 

Gevraagd is bij hoeveel locaties of afdelingen er sinds oktober 2021 zodanige crisis was dat 
er contact is gezocht met de Nationale Zorgreserve over mogelijke inzet van 
zorgreservisten. In onderstaande grafiek is te zien dat door 11 zorgorganisaties (bijna de 
helft) contact is gezocht over een crisis op 1 locatie of afdeling, bij een derde (8 
zorgorganisaties) was sprake van crisis op 2 locaties of afdelingen, en bij 5 zorgorganisaties 
zelfs bij meer dan 3 locaties of afdelingen.  
 

 
 

5.2 Crisis, toch geen hulpvraag 

Ondanks de omvang van de crisis zoals in de vorige paragraaf omschreven, heeft dit in iets 
meer dan een kwart (7 van de 26 zorgorganisaties) niet geleid tot een oproep op het online 
platform. 
 
Gevraagd is naar de redenen om toch niet tot het opstellen van een hulpvraag over te gaan. 
Meerdere antwoorden konden daarvoor worden gegeven. Belangrijkste reden die is 
gegeven, is dat het probleem uiteindelijk intern is opgelost. Daarnaast zijn oud-
medewerkers of externe partijen benaderd. Ook was er bij één organisatie een probleem 
bij het aanmaken van de hulpvraag en had een organisatie de wens tot een inzet van 6 
maanden, niet passend bij ondersteuning vanuit de Nationale Zorgreserve, die immers 
gericht is op inzet bij directe crisis. 
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De 7 organisaties die niet tot het formuleren van een hulpvraag voor op het online platform 
zijn overgegaan, is gevraagd aan te geven hoe tevreden ze waren over de informatie en het 
contact met de Nationale Zorgreserve. Zoals in de grafiek te zien is, zijn deze 7 tevreden tot 
zeer tevreden over de informatie die te vinden is op de website en over het contact met de 
NZR; het draaiboek met checklist wordt wel gewaardeerd, maar minder hoog.  
 

 
 
5.2 Wel hulpvraag, toch geen inzet van zorgreservisten 

Van de 26 zorgorganisaties hebben er 19 het proces van een hulpvraag verder doorlopen. 
Er is een oproep geplaatst op het online platform met het verzoek aan zorgreservisten om 
zich in te zetten. Bij 17 heeft dit geleid tot inzet, bij 2 niet. Aan deze 2 is gevraagd naar de 
redenen waarom toch niet tot het inzetten van zorgreservisten is overgegaan. Meerdere 
antwoorden konden daarvoor worden gegeven. Als redenen geven deze 2 aan dat ze het 
probleem ondanks het opstellen van een hulpvraag toch intern hebben kunnen oplossen, 
er toch via andere kanalen inzet kon worden geregeld, er zich helemaal geen 
zorgreservisten hebben aangemeld of zich geen geschikte kandidaten hebben aangemeld. 
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Ook aan de 2 organisaties die wel een hulpvraag hebben geplaatst maar waar geen 
zorgreservisten zijn ingezet, is gevraagd om aan te geven hoe tevreden ze waren over de 
organisatie rondom de inzet van zorgreservisten, de gegeven informatie en het contact met 
de Nationale Zorgreserve. Omdat 2 wel een erg klein aantal is, zijn ze meegenomen in de 
grafiek voor de hele groep van 19 zorgorganisaties die een hulpvraag hebben opgesteld en 
een oproep hebben gedaan op het online platform, zie de volgende paragraaf.  
 
5.3 Hulpvraag en inzet van zorgreservisten 

Inzet aantal zorgreservisten 
Van de organisaties die zijn overgegaan tot het oproepen van zorgreservisten met behulp 
van een hulpvraag op het online platform zijn er bij 17 zorgorganisaties zorgreservisten 
ingezet. Bij 9 van hen - meer dan de helft - zijn 1 of 2 zorgreservisten ingezet, bij 5 - bijna een 
derde - 3 tot 5 zorgreservisten, bij 3, 6 tot 10 zorgreservisten. Bij geen van de zorgorganisaties 
zijn meer dan 10 zorgreservisten ingezet.  
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Totaal aantal ingevulde diensten 
Wanneer we kijken naar het aantal diensten dat in totaal is vervuld bij de 17 zorgorganisaties 
waar zorgreservisten zijn ingezet, dan valt op dat bij 5 organisaties in totaal 1 tot 5 diensten 
is gedraaid. Dat is niet veel, als je je realiseert dat crisisinzet meestal voor een periode van 4 
weken geldt. Bij 4 organisaties zijn 11 tot 20 diensten in totaal gedraaid, bij 3 organisaties 21 
tot 30 diensten en bij eveneens 3 organisaties meer dan 40 diensten in totaal.  
 

 
 
Periode van inzet 
Eerder stelden we dat inzet bij crisis in principe voor een eerste periode van 4 weken 
plaatsvindt. Deze periode kan bij een hardnekkige crisis eventueel verlengd worden. Wat 
ook wel gebeurt, is dat de eerste inzet bij een andere locatie of afdeling plaatsvindt dan de 
tweede. In onderstaande grafiek is te zien hoe de periode van inzet van zorgreservisten 
varieerde: bij 5 zorgorganisaties was dat tussen de 1 en 4 weken, bij 6 zorgorganisaties 5 tot 
8 weken, bij nog eens 6 zorgorganisaties langer dan 8 weken.  
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Contract aangeboden aan zorgreservisten 
Gevraagd is aan hoeveel zorgreservisten een contract is aangeboden én geaccepteerd om 
ook na crisis inzetbaar te blijven bij de zorgorganisatie, bijvoorbeeld via de flexpool. Van de 
zorgorganisaties geven er 6 aan dat niet gedaan te hebben, 2 geven aan dat ze 1 
zorgreservist een contract hebben aangeboden, 7 geven aan dat met 2 zorgreservisten te 
hebben gedaan, 2 hebben 3 resp. 4 zorgreservisten een contract aangeboden. In totaal is 
bij de 17 zorgorganisaties aan 23 zorgreservisten een contract aangeboden en 
geaccepteerd om ook na crisis inzetbaar te zijn bij de zorgorganisatie. 
 

 
 
Tevredenheid over informatie en rol Nationale Zorgreserve 
De 19 zorgorganisaties die een hulpvraag hebben geformuleerd en een oproep hebben 
gedaan via het online platform, is gevraagd om aan te geven hoe tevreden ze waren over 
de organisatie rondom de inzet van zorgreservisten, of die daar nu daadwerkelijk zijn 
ingezet (bij 17 van de 19 zorgorganisaties) of niet (bij 2 zorgorganisaties). De zorgorganisaties 
konden antwoorden op een 6-puntsschaal van ‘heel ontevreden’ tot ‘heel tevreden’ en 
konden ook aangeven of een item niet voor hen van toepassing was. Bij één 
zorgorganisatie2 hebben 2 contactpersonen de vragenlijst ingevuld, vandaar dat in de 
grafiek sprake is van n=20 in plaats van n=19.  
 
Zoals in de grafiek te zien is, zijn de zorgorganisaties tevreden tot zeer tevreden over de 
informatie die te vinden is op de website, over het contact met en begeleiding door de NZR 
en over het formuleren van de hulpvraag op het online platform. Het draaiboek met 
checklist wordt wel gewaardeerd, maar minder hoog.  
 
 

 
2 Het betreft een zorgorganisatie waar wel een oproep is gedaan op het online platform, maar waar 
uiteindelijk geen zorgreservisten zijn geplaatst 
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Wat opvalt is dat hoe verder in het proces, hoe minder eenduidig de waardering wordt. Het 
proces om van hulpvraag naar inzet te komen wordt minder gunstig gewaardeerd. De inzet 
van regionale communicatiekanalen om zorgreservisten op te roepen levert meer 
negatieve dan positieve waardering op. De inschrijving van zorgreservisten op de 
inzetpagina wordt matig gewaardeerd. Op dit punt in het proces wordt ook de begeleiding 
van de NZR minder eenduidig gewaardeerd.  
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6. Kwalitatieve aspecten rond de inzet van zorgreservisten 
Aan de 17 zorgorganisaties waar zorgreservisten zijn ingezet, hebben we een aantal 
kwalitatieve aspecten rond de inzet van zorgreservisten voorgelegd. 
 
6.1 Belangrijke kwaliteiten van zorgreservisten 

Gevraagd is naar wat voor de zorgorganisaties belangrijke overwegingen zijn om een 
zorgreservist al dan niet in te zetten. Zij konden kiezen uit 6 antwoordmogelijkheden, van 
‘zeer belangrijk’ tot ‘zeer onbelangrijk’. 
 
Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, worden diploma’s, een hands on mentaliteit en 
motivatie door de 17 zorgorganisaties zeer belangrijk geacht voor het maken van de 
afweging om al dan niet met een zorgreservist in zee te gaan. 
 
Wanneer we kijken naar het totaal van de antwoorden in de categorie ‘belangrijk’ (zeer 
belangrijk, belangrijk, klein beetje belangrijk) versus die in de categorie ‘onbelangrijk’ (zeer 
onbelangrijk, onbelangrijk, een beetje onbelangrijk), dan valt op dat ook het makkelijk de 
weg en hun draai weten te vinden en fysieke en mentale belastbaarheid belangrijk zijn, 
gevolgd door vaardigheden/bekwaamheid in het algemeen. 
 
Voor actuele vakkennis en jaren ervaring in de zorg geldt dat de zorgorganisaties die aan 
het onderzoek hebben meegedaan, daar heel verschillend over denken. De BIG-registratie 
komt grosso modo als niet belangrijk uit de bus, net als digitale vaardigheden, 
inzetbaarheid in uren en mondelinge vaardigheid en persoonlijke stevigheid. 
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6.2 Ervaren kwaliteiten van zorgreservisten 

Vervolgens is gevraagd naar het beeld van de kwaliteit van de ingezette zorgreservisten. 
Hoe tevreden waren de 17 zorgorganisaties daarover? We hebben – met uitzondering van 
de vraag naar diploma’s, BIG-registratie en jaren ervaring in de zorg - dezelfde aspecten als 
bij de vorige vraag voorgelegd. 
 
Zaken die er zeer positief uitspringen zijn de hands on mentaliteit, de motivatie en het 
makkelijk de weg en hun draai kunnen vinden. De fysieke en mentale belastbaarheid wordt 
iets magerder maar wel positief gewaardeerd. 
 
Zaken die er negatief uitspringen zijn digitale vaardigheden en de omgang met moderne 
apparatuur, net als inzetbaarheid in uren. Ook de mondigheid en persoonlijke stevigheid 
kwamen iets minder uit de verf.  
 
De actuele vakkennis en vaardigheden/bekwaamheid in het algemeen werden zeer 
verschillend gewaardeerd door de 17 zorgorganisaties die aan het onderzoek hebben 
deelgenomen. 
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6.3 Duidelijk profiel van de zorgreservist 

We hebben de 17 zorgorganisaties gevraagd om aan te geven in hoeverre de rol en de 
activiteiten van een zorgreservist naar hun mening duidelijk is voor een aantal groepen in 
hun zorgorganisatie. Zoals de grafiek laat zien, is het profiel van de zorgreservist het meest 
duidelijk voor de leidinggevenden, voor HR en voor de planners en ondersteunende 
diensten, gevolgd door de collega’s op de werkvloer. Voor de patiënten/cliënten zijn die rol 
en activiteiten veel minder duidelijk. 
 

 
 
Vervolgens hebben we de zorgorganisaties gevraagd wat zou bijdragen aan meer 
duidelijkheid over de rol en activiteiten van zorgreservisten. Meer dan één antwoord was 
mogelijk. 
 
Meer dan de helft van hen gaf aan dat het zo prima was, en dat er geen behoefte was aan 
extra middelen en materialen. Bij de overige antwoorden ligt het accent op informatie over 
de Nationale Zorgreserve en zorgreservisten en over de activiteitenpakketten, voor 
verschillende doelgroepen. Kleding en pasjes dragen naar de mening van de 
zorgorganisaties minder bij aan meer duidelijkheid, het NZR-speldje is zelfs geen enkele 
keer genoemd. 
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6.4 Het laten ‘landen’ van zorgreservisten 

Aan de 17 zorgorganisaties is gevraagd wat ze hebben gedaan om zorgreservisten te laten 
‘landen’ in hun zorgorganisatie en lessen te kunnen trekken voor een volgende keer. 
Meerdere antwoorden waren mogelijk.  
 
Zoals de grafiek laat zien, is vooraf veel energie gestoken in gesprekken met HR en de 
leidinggevende. Vooraf een gesprek van de zorgreservist met de collega’s over wederzijdse 
verwachtingen is minder vaak als instrument ingezet om zorgreservisten te laten ‘landen’. 
Wel is er in een derde van de gevallen voor gezorgd dat intern iedereen achter de inzet 
stond. Slechts 1 respondent geeft aan materiaal te hebben neergelegd op de werkvloer over 
de rol van de zorgreservist en de activiteitenpakketten. 
 
In het kader van de voorbereiding geeft een derde van de zorgorganisaties aan dat is 
gekozen voor een meeloop-/inwerkdag(deel) voorafgaand aan de inzet. Het ter beschikking 
stellen van e-learning en een rondleiding met praatje vooraf, is minder vaak ingezet als 
instrument. 
 
Voor wat betreft de praktische ondersteuning en begeleiding van de zorgreservisten is 
relatief vaak hulp geboden bij het administratieve proces binnen de zorgorganisatie, en was 
er relatief vaak een vaste contactpersoon voor de zorgreservist waar deze met vragen 
terecht kon. Ook werd bij een derde van de zorgorganisaties regelmatig gecheckt bij 
zorgreservist en zorgprofessionals hoe de inzet ging en wat er eventueel beter of anders 
kon.  
 
Het meenemen van de zorgreservist in het dagritme met overdrachtsmomenten aan begin 
en einde van de dienst is minder goed uit de verf gekomen, evenals een eindevaluatie na 
afloop van de inzet. 
 
Bij het invulveld ‘overig’ heeft 1 respondent aangegeven ‘veel te weinig’ te hebben gedaan 
om de zorgreservist te laten ‘landen’ in de zorgorganisatie. 
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Vervolgens hebben we de zorgorganisaties gevraagd waar ze een volgende keer meer 
aandacht aan zouden besteden. Ook hier was meer dan één antwoord mogelijk. 
 
Van de 17 zorgorganisaties gaven 5 er aan het de volgende keer precies zo te doen. De 
(overige) zorgorganisaties gaven aan een volgende keer vooral meer aandacht te besteden 
aan een vaste contactpersoon voor de zorgreservist, gevolgd door vooraf een gesprek van 
collega’s met de zorgreservist over wederzijdse verwachtingen, intern zorgen dat iedereen 
achter de inzet staat, en regelmatig checken bij zorgreservist en zorgprofessional hoe het 
gaat en wat er anders/beter kan. 
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6.5 Inzet in teams 

De inzet van zorgreservisten in teams is als leerpunt uit de proeftuinen naar voren 
gekomen. Het gaat daarbij zowel om inzet in teams of tandems van zorgreservisten, als om 
inzet in teams van zorgprofessionals. Zoals uit bijgaande grafiek blijkt, is het merendeel van 
de 17 zorgorganisaties het daar in meer of mindere mate mee eens.  

 

 
 

In de toelichting op deze antwoorden komen we zaken tegen als: 

Inzet in teams 

- Het is belangrijk dat een zorgreservist op iemand kan terugvallen en back-up heeft 

- We hebben niet zoveel mensen op een afdeling, een vast team zou teveel zijn 

- Ze worden onderdeel van het team, moeten samen het werk doen; maakt dan niet uit wat hun 
‘herkomst’ is 

- Je kunt er ook voor kiezen om een zorgreservist mee te laten lopen met iemand anders die als een 
soort omloop meerdere teams helpt 
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7. Doorontwikkeling concept en rol Nationale Zorgreserve 
We hebben de open vraag gesteld wat de Nationale Zorgreserve voor de zorgorganisatie 
en de regio kan doen om de inzet van zorgreservisten te vergemakkelijken. Hierop is door 
alle 27 zorgorganisaties gereageerd. Een bloemlezing uit de suggesties tref je onderstaand 
aan. 

 
Wat kan de NZR doen voor de zorgorganisatie en de regio om de inzet van zorgreservisten te 
vergemakkelijken? 
- Zorg voor mensen in het bestand die gekwalificeerd én beschikbaar zijn 

- Organiseer een paar keer per jaar opfriscursussen voor zorgreservisten zodat ze in nood direct bij 
kunnen springen 

- Zorg dat zorgreservisten niet bij ons in dienst hoeven, zodat ze snel ingezet kunnen worden in geval 
van nood 

- Vereenvoudig het proces van aanvragen en inzetten: duidelijk rooster, duidelijke afspraken over het 
inschrijven 

- Lever capaciteit voordat we echt omvallen: het stapje vóór het noodscenario kan crisis mogelijk 
voorkomen 

- We hebben behoefte aan langdurige ondersteuning 

- We hebben behoefte aan reservisten die met enige regelmaat inzetbaar zijn en blijven, pasje en 
account houden etc. 

- Schep geen verkeerde verwachtingen: er werd gezegd dat er 80 mensen klaar stonden in de regio, 
uiteindelijk hebben er maar 2 gereageerd en konden we maar een paar procent van de gevraagd 
diensten vullen. De teleurstelling hierover was groot binnen onze organisatie 

- Geef meer bekendheid aan NZR bij zorgorganisaties en via oud-zorgpersoneel 

- Maak NZR zichtbaarder op social media en andere kanalen 

- Weer ZZP’ers die via het platform proberen een opdracht te krijgen 
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8. Opvallende zaken 
Op basis van bovenstaande en onze ervaringen, onderstaand enkele opvallende zaken: 
 
- Van een grotere afstand bekeken is te constateren dat de personen waarmee vanuit de 

NZR contact heeft plaatsgevonden en die een rol hebben gespeeld in het hele proces 
van hulpvraag formuleren via intake van zorgreservisten tot inzet van zorgreservisten, 
vrijwel allemaal in HR- en planningsfuncties werkzaam zijn. De focus van deze personen 
is vanuit hun rol gericht op het verkrijgen van voldoende mensen ‘aan het bed’. De inzet 
van zorgreservisten werd bij veel contactpersonen gezien als een van de mogelijkheden 
om dat voor elkaar te krijgen.  

- De afdelingsmanagers zijn in veel gevallen ‘slechts’ zijdelings betrokken. Voor 
bestuurders geldt dat nog sterker. Als het gaat om andere manieren om tegen de 
organisatie van de zorg in bredere zin en tegen modern werkgeverschap aan te kijken 
en wat de waarde van zorgreservisten daarin kan zijn, waren zij niet de gesprekspartners 
van de NZR in het proces rond de inzet van zorgreservisten. 

- Er is een duidelijk verschil te zien in de waardering van het proces. Aan de voorkant, voor 
de inzet zijn bijna alle zorgorganisaties tevreden tot zeer tevreden. Op het moment dat 
het gaat over de daadwerkelijke inzet, dan neemt de waardering af. Omdat de inzet 
anders gaat dan bij uitzendbureaus, zit hier mogelijk een link naar het vorige punt. 

- Van de 17 zorgorganisaties waar zorgreservisten zijn ingezet, geven 5 zorgorganisaties 
aan dat ze de inzet van zorgreservisten en hun ‘landing’ in de organisatie een volgende 
keer precies weer zo zouden organiseren. De andere 12 zouden, met de ervaring die ze 
na een eerste inzet hebben opgedaan, zaken (deels) anders doen.  

- De rode lijnen in de antwoorden over de doorontwikkeling van het concept van de NZR 
gaan over het optimaliseren van de inzet en administratie, de bekendheid van het 
concept en de inzet van zorgreservisten die de zorgorganisatie en de werkwijze kennen.  
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DOOR DE OGEN VAN DE ZORGORGANISATIE 
 
Dank voor je tijd om bij te dragen aan het verder ontwikkelen van de Nationale Zorgreserve. Dit onderzoek is 
uitgezet onder alle zorgorganisaties waarmee het afgelopen jaar contact is geweest over de inzet van 
zorgreservisten, of er nu uiteindelijk wel of niet zorgreservisten zijn ingezet. 
 
In maart 2021 is de Nationale Zorgreserve in opdracht van het ministerie van VWS opgericht. De eerste 
maanden hebben we met elkaar veel geïnvesteerd in het bedenken, toetsen en verbeteren van het concept. 
Niet vanachter een bureau maar via proeftuinen, samen met zorgreservisten, zorgorganisaties en werkgevers 
van zorgreservisten. 
 
De eerste echte praktijktest vond plaats tijdens de coronagolf van afgelopen november en december. Zowel 
zorgorganisaties als zorgreservisten deden voor het eerst echt ervaring op met het concept van een nationale 
zorgreserve en de inzet van zorgreservisten. Een concept dat nog in ontwikkeling is en dat we graag samen met 
alle betrokkenen willen blijven evalueren. 
 
Onderstaande vragenlijst is bedoeld om de ervaringen tot nu toe op te halen. We doen dat om daar vervolgens 
op te reflecteren, ervan te kunnen leren en het concept waar nodig bij te stellen. 
 
Deze vragenlijst is bedoeld om zicht te krijgen op de volgende vragen: 

- Wat zijn je eerste ervaringen in de samenwerking met zorgreservisten? 
- Wat zijn je eerste ervaringen in de samenwerking met de NZR? 
- Wat neem je uit deze ervaringen mee voor de inzet van zorgreservisten in de toekomst? 
- Wat neem je uit deze ervaringen mee voor de samenwerking met de Nationale Zorgreserve? 

Het onderzoek wordt uitgezet onder alle 143 zorgorganisaties waarmee we sinds oktober 2021 contact hebben 
gehad over de inzet van zorgreservisten, ongeacht of er nu wel of niet uiteindelijk zorgreservisten zijn ingezet.  

De resultaten van dit onderzoek geven een breder algemeen beeld. In verdiepende gesprekken met 
zorgorganisaties willen we dit beeld aanvullen. Aan het einde van de vragenlijst vragen we je (geheel 
vrijblijvend) of je daaraan mee wilt werken.  

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. 

Alvast hartelijk bedankt voor je medewerking! 

Programmateam Nationale Zorgreserve  

DE FEITEN 
In dit gedeelte van het onderzoek stellen we je een aantal feitelijke vragen. 

1. Wat is de naam van je zorgorganisatie?  
[invulveld] 

2. In welke veiligheidsregio(‘s) is je zorgorganisatie actief? (meerdere antwoorden mogelijk) 
[lijst met alle regio’s om aan te vinken] 

3. In welke sector is je zorgorganisatie actief? (meerdere antwoorden mogelijk) 
• Ziekenhuis 
• Verpleeg- en/of verzorgingshuis 
• Thuiszorg 
• Gehandicaptenzorg 
• Psychiatrie 
• Anders [invulveld] 

4. Bij hoeveel locaties of afdelingen was er sinds oktober 2021 zodanige crisis dat je contact hebt gezocht met 
de NZR over de inzet van zorgreservisten? 

• 1 locatie of afdeling 
• 2 locaties of afdelingen 
• 3 locaties of afdelingen 
• Meer dan 3 locaties of afdelingen 
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5. Heeft dit geleid tot een oproep via het online platform aan zorgreservisten om zich in te schrijven voor 
crisisinzet bij jouw zorgorganisatie? 

• Ja [[GA NAAR VRAAG 8]] 
• Nee [[GA NAAR VRAAG 6 EN 7 EN DAARNA DIRECT DOOR NAAR VRAAG 22]] 

6. Als je uiteindelijk geen oproep hebt gedaan via het online platform aan zorgreservisten om zich in te 
schrijven voor crisisinzet bij jouw zorgorganisatie, waar kwam dat door? (meerdere antwoorden mogelijk) 

• We hebben het probleem intern opgelost, uiteindelijk geen zorgreservisten nodig 
• We hebben de hulp van oud-medewerkers ingeroepen 
• We hebben de hulp van Defensie ingeroepen 
• We hebben de hulp van andere externe partijen ingeroepen 
• We kregen de handen intern niet op elkaar voor de inzet van de NZR en zorgreservisten 
• Het is ons intern niet gelukt om  de inzet van zorgreservisten via activiteitenpakketten te 

organiseren 
• Anders [invulveld] 

7.  In hoeverre ben je tevreden over het proces rond de inzet van zorgreservisten? Geef steeds een cijfer van 
1 (‘zeer ontevreden’) tot 6 (‘zeer tevreden’) [vorm: raster met kolom 1 t/m 6 en kolom ‘n.v.t.’] [[HIERNA 
DIRECT NAAR 22]] 

• Informatie over de mogelijkheden van inzet van zorgreservisten op de website van de Nationale 
Zorgreserve (www.nationalezorgreserve.nl) 

• Oriënterend gesprek met de NZR over de mogelijkheden om zorgreservisten in je organisatie in te 
zetten 

• Draaiboek met checklist als leidraad 
• Vervolggesprek(ken) over de mogelijkheden om zorgreservisten in je organisatie in te zetten 
• Afrondend gesprek  

8. Zijn er op basis van de oproep op het online platform daadwerkelijk zorgreservisten ingezet in jullie 
organisatie? 

• Ja [[GA NAAR VRAAG 11]] 
• Nee [[GA NAAR VRAAG 9 en 10 EN DAARNA DIRECT NAAR 22]] 

9. Als je uiteindelijk geen zorgreservisten in je organisatie hebt ingezet, waar kwam dat door? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

• We hebben het probleem intern opgelost, uiteindelijk geen zorgreservisten nodig 
• We hebben de hulp van oud-medewerkers ingeroepen 
• We hebben de hulp van het leger ingeroepen 
• We hebben de hulp van andere externe partijen ingeroepen 
• We kregen de handen intern niet op elkaar voor de inzet van de NZR en zorgreservisten  
• Het is ons intern niet gelukt om de inzet van zorgreservisten via activiteitenpakketten te 

organiseren 
• Er hebben zich geen zorgreservisten gemeld 
• Er hebben zich geen geschikte zorgreservisten gemeld 
• Anders [invulveld] 

10. In hoeverre ben je tevreden over het proces rond de inzet van zorgreservisten? Geef steeds een cijfer van 
1 (‘zeer ontevreden’) tot 6 (‘zeer tevreden’) [vorm: raster met kolom 1 t/m 6 plus kolom ‘n.v.t.’][[HIERNA 
DIRECT NAAR 22]] 

• Informatie over de mogelijkheden van inzet van zorgreservisten op de website van de Nationale 
Zorgreserve (www.nationalezorgreserve.nl) 

• Oriënterend gesprek met de NZR over de mogelijkheden om zorgreservisten in je organisatie in te 
zetten 

• Draaiboek met checklist als leidraad 
• Vervolggesprek(ken) over de mogelijkheden om zorgreservisten in je organisatie in te zetten 
• Formuleren en plaatsen van de hulpvraag op het online platform van de NZR 
• Inzet regionale communicatiekanalen om potentiële zorgreservisten op te roepen 
• Begeleiding door het team NZR bij het proces van verkennen hulpvraag 
• Begeleiding door het team NZR bij het koppelen van vraag naar en aanbod aan zorgreservisten 
• Evaluatie van de samenwerking met de NZR 
• Afrondend gesprek 
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• Administratieve lasten van het proces 
11. Wanneer er daadwerkelijk zorgreservisten zijn ingezet in jullie organisatie, hoeveel reservisten waren dat 

in totaal? 
• 1 of 2 zorgreservisten 
• 3 tot 5 zorgreservisten 
• 6 tot 10 zorgreservisten 
• 11 tot 15 zorgreservisten 
• Meer dan 15 zorgreservisten 

12. Wanneer er daadwerkelijk zorgreservisten zijn ingezet in jullie organisatie, hoeveel diensten hebben die bij 
elkaar gedraaid? 

• 1 tot 5 diensten 
• 6 tot 10 diensten 
• 11 tot 20 diensten 
• 21 tot 30 diensten 
• 31 tot 40 diensten 
• Meer dan 40 diensten 

13. Wanneer er daadwerkelijk zorgreservisten zijn ingezet in jullie organisatie, hoelang hebben zij geholpen? 
• 1 tot 4 weken 
• 5 tot 8 weken 
• Langer dan 8 weken 

 

JE ERVARING ALS ZORGORGANISATIE 
In dit gedeelte van het onderzoek stellen we je een aantal vragen over je ervaring met de inzet van 
zorgreservisten in je organisatie en met het proces daaromheen. Dit betreft zowel het proces aan de kant van 
de NZR als aan de kant van jullie eigen zorgorganisatie. 

14. Wat zijn voor jouw organisatie belangrijke overwegingen om een zorgreservist al dan niet in te zetten? 
Geef steeds een cijfer van 1 (‘zeer onbelangrijk’) tot 6 (‘zeer belangrijk’) [vorm: raster met kolom 1 t/m 6] 

• Diploma’s 
• BIG-registratie 
• Jaren ervaring in de zorg 
• Actuele vakkennis 
• Vaardigheden/bekwaamheid algemeen 
• Digitale vaardigheden en omgang met moderne apparatuur 
• Inzetbaarheid in uren 
• Motivatie 
• Mondigheid en persoonlijke stevigheid  
• Hands on mentaliteit 
• Makkelijk de weg en hun draai weten te vinden 
• Fysieke belastbaarheid 
• Mentale belastbaarheid 

15. Wat is je beeld van de kwaliteit van de zorgreservisten waarmee je te maken hebt gehad? Geef steeds een 
cijfer van 1 (‘zeer negatief’) tot 6 (‘zeer positief’) [vorm: raster met kolom 1 tm/6] 

• Actuele vakkennis 
• Vaardigheden/bekwaamheid algemeen 
• Digitale vaardigheden en omgang met moderne apparatuur 
• Inzetbaarheid in uren 
• Motivatie 
• Mondigheid en persoonlijke stevigheid 
• Hands on mentaliteit 
• Makkelijk de weg en hun draai weten te vinden 
• Fysieke belastbaarheid 
• Mentale belastbaarheid 
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16. In hoeverre zijn de rol en de activiteiten van een zorgreservist duidelijk voor de volgende groepen in je 
organisatie? Geef steeds een cijfer van 1 (‘zeer onduidelijk’) tot 6 (‘zeer duidelijk’) [vorm: raster met kolom 
1 t/m 6] 

• Collega’s van de zorgreservist op de werkvloer 
• Patiënten/cliënten 
• Leidinggevenden 
• HR 
• Planners en ondersteunende diensten 

17. Wat zou bijdragen aan meer duidelijkheid over de rol en activiteiten van zorgreservisten? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

• Badge of pasje van de NZR met naam van de reservist 
• NZR-kleding (t-shirt/polo/jasje) 
• NZR-pin (vgl. ‘ooievaar’) 
• Informatiefolder over de NZR en zorgreservisten voor op de werkvloer 
• Informatie over de activiteitenpakketten voor op de werkvloer 
• Presentatiemateriaal voor management, staf, medezeggenschap etc. 
• Het was voor ons prima zo, geen behoefte 
• Anders [invulveld] 

18. Wat heb je gedaan om zorgreservisten goed te laten landen in je organisatie en lessen te kunnen trekken 
voor een volgende keer? (meerdere antwoorden mogelijk) 

• Vooraf gesprek van HR/recruiter met zorgreservist over wederzijdse verwachtingen 
• Vooraf gesprek van leidinggevende afdeling/locatie met zorgreservist over wederzijdse 

verwachtingen 
• Vooraf gesprek van collega’s met zorgreservist over wederzijdse verwachtingen 
• Intern gezorgd dat iedereen achter de inzet stond 
• Vooraf e-learning modules beschikbaar gesteld 
• Vooraf rondleiding met praatje gegeven 
• Vooraf meeloop-/inwerkdag(deel) georganiseerd 
• Geholpen bij invullen formulieren, aanvraag VOG, toegang tot systemen, kleding, parkeren 
• Vaste contactpersoon voor de zorgreservist aangewezen binnen de zorgorganisatie voor vragen 
• Geregeld dat zorgreservist bij dagstart en overdracht aanwezig is 
• Materiaal over de rol van de zorgreservist en de activiteitenpakketten op de werkvloer 

beschikbaar gesteld 
• Aan het einde van elke dienst de inzet met reservist en zorgprofessional(s) geëvalueerd 
• Regelmatig gecheckt bij zorgreservist en zorgprofessionals hoe het gaat en wat er beter/anders 

kan 
• Na afloop van de inzetperiode geëvalueerd  met alle betrokken (zorgreservist, zorgprofessional(s), 

leidinggevende) 
• Anders {invulveld] 

19. Waar zou je een volgende keer dat je zorgreservisten in je organisatie inzet meer aandacht aan besteden? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

• Vooraf gesprek van HR/recruiter met zorgreservist over wederzijdse verwachtingen 
• Vooraf gesprek van leidinggevende afdeling/locatie met zorgreservist over wederzijdse 

verwachtingen 
• Vooraf gesprek van collega’s met zorgreservist over wederzijdse verwachtingen 
• Intern zorgen dat iedereen achter de inzet stond 
• Vooraf e-learning modules beschikbaar stellen 
• Vooraf rondleiding met praatje geven 
• Vooraf meeloop-/inwerkdag(deel) organiseren 
• Helpen bij invullen formulieren, aanvraag VOG, toegang tot systemen, kleding, parkeren 
• Vaste contactpersoon voor de zorgreservist aanwijzen binnen de zorgorganisatie voor vragen 
• Regelen dat zorgreservist bij dagstart en overdracht aanwezig is 
• Materiaal over de rol van de zorgreservist en de activiteitenpakketten op de werkvloer 

beschikbaar stellen 
• Aan het einde van elke dienst de inzet met reservist en zorgprofessional(s) evalueren 
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• Regelmatig checken bij zorgreservist en zorgprofessionals hoe het gaat en wat er beter/anders 
kan 

• Na afloop van de inzetperiode evalueren met alle betrokken (zorgreservist, zorgprofessional(s), 
leidinggevende) 

• Ik zou het precies weer zo doen 
• Anders [invulveld] 

20. Een van de leerpunten die is opgedaan is dat het belangrijk is dat zorgreservisten in teams worden ingezet. 
In hoeverre deel jij dit uitgangspunt? Geef een cijfer van 1 (helemaal mee oneens) tot 6 (helemaal mee 
eens) [schaal] 

21. Kun je je antwoord toelichten? [invulveld] 
22. In hoeverre ben je tevreden over het proces rond de inzet van zorgreservisten? Geef steeds een cijfer van 

1 (‘zeer ontevreden’) tot 6 (‘zeer tevreden’) [vorm: raster met kolom 1 t/m 6] 
• Informatie over de mogelijkheden van inzet van zorgreservisten op de website van de Nationale 

Zorgreserve (www.nationalezorgreserve.nl) 
• Oriënterend gesprek met de NZR over de mogelijkheden om zorgreservisten in je organisatie in te 

zetten 
• Draaiboek met checklist als leidraad 
• Vervolggesprek(ken) over de mogelijkheden om zorgreservisten in je organisatie in te zetten 
• Formuleren en plaatsen van de hulpvraag op het online platform van de NZR 
• Inzet regionale communicatiekanalen om potentiële zorgreservisten op te roepen 
• Inschrijving van zorgreservisten op de inzetpagina van het online platform 
• Online plaatsen van rooster van inzet.  
• Begeleiding door het team NZR bij het proces van verkennen hulpvraag 
• Begeleiding door het team NZR bij het koppelen van vraag naar en aanbod aan zorgreservisten 
• Voortgangsoverleg over de kwaliteit en kwantiteit van zorgreservisten en de benodigde periode 

van inzet 
• Evaluatie van de samenwerking met de NZR 
• Focus op kunnen leren van en in de praktijk en daar beter van worden 
• Administratieve lasten van het proces 

23. Wanneer je sinds oktober 2021 zorgreservisten hebt ingezet, hoeveel heb je er een dienstbetrekking 
aangeboden die ook geaccepteerd is? [vorm: dropdown, 0 t/m 10 en meer dan 10] 

24. Wat kan de Nationale Zorgreserve voor de zorgorganisatie en de regio doen om de inzet van 
zorgreservisten te vergemakkelijken? [invulveld] 

25. Mogen wij je telefonisch benaderen om dieper op bovenstaande vragen in te gaan? Zo ja, geef hier je 
naam en telefoonnummer door [invulveld] 

 

Einde 

Dank je wel voor je deelname. De resultaten worden de komende tijd geanalyseerd en interessante uitkomsten 
worden via het platform gedeeld. Mocht je nog iets hebben gemist of iets willen delen dan kan dat 
onderstaand. 

Nogmaals bedankt. 

Programmateam Nationale Zorgreserve 

Opmerkingen [invulveld] 
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