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Gebruikte bronnen:
AZW kerncijfers (CBS AZW Statline)
Onderzoek mobiliteit en behoud (AEF)
Observatieonderzoek Z&W (Newcom)
CBS jeugdhulp
Goed werkgeverschap (arbeidsmarkttafel brede jeugdhulp)
Mobiliteit
(arbeidsmarktplatform jeugdzorg)
Prognoses Z&W (ABF Research)
Tekorten sociaal domein (AEF)
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Hoofdstuk 1 - Kerncijfers
1. Kerncijfers
Jeugdzorg &
jeugdhulp
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Kerncijfers jeugdzorg
•
•
•
•
•
•

31.400 werknemers
2.000 zzp’ers
Gemiddeld 40 jaar
80% vrouw
8 jaar in dienst bij huidige werkgever
14 jaar werkzaam in de sector
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Instellingen in jeugdhulp
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Jeugdhulp
Overige instellingen zijn:
• Raad van de kinderbescherming
• Veilig thuis
• Justitiële jeugdzorg

Algemene bevindingen
• Blijft lastig en veel handwerk
• Gemeenten niet goed in beeld te brengen

Bron: CBS: arbeidsmarktgegevens van het jeugddomein
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Hoofdstuk 2: Prognoses, tekorten & behoud
1. Kerncijfers
Jeugdzorg &
jeugdhulp

2. Prognoses,
tekorten & behoud
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Prognose arbeidsvraag jeugdzorg

Arbeidsmarkttekort
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Aanpak van tekorten
200 initiatieven uit andere landen en sectoren
Huisdelen (van ouderen met jongeren), zodat
zowel het woning- als het personeelstekort
wordt aangepakt (Verenigd Koninkrijk)

Digitale coach en platform. E-health
Investeren in samenwerkingsverbanden om de
inzet van professionals beter te verdelen
(Singapoore)

Bron: AZW / AEF (2020) aanpak arbeidsmarkt tekorten
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Pull factoren – reden van instroom
1. Werkinhoud
2. Gevraagd om te komen werken
3. Arbeidsvoorwaarden
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Reden van uitstroom
Zeggen dat je ander werk zoekt

Daadwerkelijk vertrek

Ontevreden over
arbeidsomstandigheden

Aansturing / ondersteuning
leidinggevende

Ontevreden over
arbeidsvoorwaarden

Loopbaanmogelijkheden /
loopbaanontwikkeling
Inhoud werk
Samenwerking / sfeer

Teveel autonomie
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Bron: CBS, cohortanalyse Q2 2015 t/m Q1 2020

Uitstroom naar sector en domein N=16.250

4.800

930

10.790

Uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn
Uitstroom van werknemers uit het sociaal domein
Uitstroom van werknemers binnen het sociaal domein
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Bron: CBS, cohortanalyse Q2 2015 t/m Q1 2020

Uitstroom naar sector en domein N=16.250
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Uitstroom van werknemers binnen het sociaal domein
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Bron: CBS, cohortanalyse Q2 2015 t/m Q1 2020

Uitstroom naar sector en domein N=16.250
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Bron: CBS, cohortanalyse Q2 2015 t/m Q1 2020

Uitstroom naar sector en domein N=16.250
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Onderwijs
Uitzendwerk
Overheid
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Hoofdstuk 3 – werken tijdens COVID-19 & arbeidsmarktontwikkelingen
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Vierde corona-quickscan jeugdautoriteit
80% van de organisaties heeft compensatie tot 1 juli binnen.
Voor de periode na 1 juli verloopt het moeizaam

Hoge instroom van jeugd met problemen en crisisproblematiek wordt verwacht.

Personeelstekorten lopen op, doordat werknemers niet inzetbaar zijn i.v.m. wachten op
testuitslagen en quarantaine maatregelen. Kosten voor inhuur stijgen.

Bron: quick scan Jeugdautoriteit
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Observatie onderzoek –
werken tijdens de
periode van COVID-19
(1e golf)

Bron: AZW / Newcom
19
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De aandacht gaat vooral uit naar het organiseren en financieren van jeugdzorg (media)
en de werkomgeving (sociale media).
Thema's - Waar gaat de aandacht naar toe?
54%

33%32%

6%

28%

8%

5%

2%

5% 4%

5% 2%

Media
Berichten kunnen over meerdere thema’s gaan.
Percentages kunnen optellen tot meer dan 100%
16-3-2021

AZW - Brancherapportage Jeugdzorg

4% 2%

3% 2%

3% 5%

Social media & fora

Thema’s die zowel in media als in social media/fora
minder dan 2% behalen zijn weggelaten uit de grafiek.

3%

7%

11%
2% 1%

1%

7%
1%
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Timeline
Tweede Kamerdebat; Ieder(in) vraagt
om bescherming mensen thuis en in
instellingen (Werkomgeving)
Versoepeling t.b.v. inzet extra
personeel (Instroom)

Beeldbellen en apps
ingezet (Innovatie)

Testen jeugdwerkers op
Corona (Werkomgeving)

Pleeggezinnen onder
druk; spanning
toegenomen
(Organiseren zorg)

Tijdschrijven blijft
(Regelgeving en –druk)

Arbeidsmarkttafel Jeugd
onderzoekt
‘ingrediënten van een
aantrekkelijke
organisatie’.
(Imago)
Toename
jeugdwerkloosheid
verwacht (Organiseren
zorg)

Aantal jongeren in
gesloten jeugdzorg
opnieuw gedaald
(Organiseren zorg)

Zorgen om welzijn van
tieners; controles
consultatiebureaus
stilgevallen
(Organiseren zorg)

Aantal pleeggezinnen
en pleegkinderen
toegenomen
(Organiseren zorg)

‘Roeien met beschikbare riemen’; Zorgen om welzijn jeugd (Organiseren zorg)

Flexibiliteit gevraagd van werknemers; Aandacht voor veilig werken (Werkomgeving)
De manier waarop de jeugdzorg georganiseerd is staat ter discussie (Organiseren zorg)
Gemeenten en instellingen worstelen met oplopende tekorten; Zorgen om continuïteit financiering (Financiering zorg)

Maart
16-3-2021

April
AZW - Brancherapportage Jeugdzorg

Mei

Juni

Juli

Augustus
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Voorbeelden Innovatie

Bron: lc.nl, 20 maart

Bron: vilans.nl, 10 april
16-3-2021

AZW - Brancherapportage Jeugdzorg
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Voorbeelden Organiseren van jeugdzorg

16-3-2021

AZW - Brancherapportage Jeugdzorg

Bron: binnenlandsbestuur.nl, 4 september
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Voorbeelden Financiering van zorg

Bron: skipr.nl, 3 juni

Bron: skipr.nl, 23 juni

Bron: skipr.nl, 17 april

16-3-2021

AZW - Brancherapportage Jeugdzorg

Hoofdstuk 4: Duurzame inzetbaarheid
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DUURZAME INZETBAARHEID
1. WERKDRUK, AUTONOMIE EN
VERMOEIDHEID

Beoordeling werkdruk
Jeugdzorg (N=944) 2%

40%

58%

1. De werkdruk wordt door 58% van de jeugdzorgwerkers
ervaren als (veel) te hoog, dat is een groter aandeel dan in
aanpalende branches
2. Op alle gemeten aspecten van werkdruk scoren
jeugdzorgwerkers hoger dan hun collega’s uit aanpalende
branches. In grote getalen ervaren zij hun werk als hectisch
(68%), ook vinden ze dat zij in het algemeen veel werk
moeten doen (64%).

GGZ (N=540) 2%

46%

GHZ (N=869) 1%

50%

51%

49%

3. Verder ervaren ze dat ze onder grote tijdsdruk moeten werken
(49%), dat zij erg snel moeten werken (43%) en dat zij extra
hard moeten werken (42%).
4. In vergelijking met hun collega’s uit sociaal werk scoren ze Sociaal Werk (N=823)
lager op autonomie. Gemiddeld scoren ze hoger op autonomie
dan collega’s uit de gg en fors hoger dan collega’s uit de GHZ.
5. Risicofactoren voor vermoeidheid bij medewerkers zijn een
gebrek aan steun van leidinggevenden en organisatie, weinig
autonomie en ontevredenheid over arbeidsvoorwaarden.

2%

0%

57%

10%

20%

30%

(veel) te laag

41%

40%
goed

50%

60%

70%

80%

90%

100%

(veel) te hoog

26

DUURZAME INZETBAARHEID
2. TEVREDENHEID WERK EN
ORGANISATIE

2. 59% is (ook) (zeer) tevreden met de organisatie, 15%
is (zeer) hiermee zeer ontevreden. Ook hier zien we
geen grote verschillen tussen jeugdzorgwerkers en
hun collega’s uit sociaal werk, ggz, en GHZ.
3. Steun van de leidinggevenden en organisatie is de
belangrijkste voorspeller van tevredenheid met de
organisatie in het domein jeugd (werkers in
jeugdzorg, jeugd GHZ en jeugd ggz).
4. Werkinhoud en ontwikkelmogelijkheden zijn de
belangrijkste voorspeller van tevreden met het werk in
het domein jeugd.

6%

GGZ (N=540) 4%

Tevredenheid werk

1. Gemiddeld is 77% van de jeugdzorgwerkers (zeer)
tevreden met hun werk, 6% is (zeer) ontevreden. De
verschillen tussen jeugdzorgwerkers en hun collega’s
uit aanpalende branches zijn niet heel groot.

Jeugdzorg (N=944)

GHZ (N=869)

7%

Sociaal Werk (N=823)

6%

Gemeenten (Nea)

6%

0%

17%

77%

17%

79%

19%

73%

15%

79%

13%

10%

(zeer) ontevreden

81%
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AANTREKKELIJKE ORGANISATIE IN
DE BREDE JEUGDHULP

Centraal stellen van het belang van de kinderen en jongeren
Er is tijd voor reflectie, het bespreken van ideeën en het ontwikkelen hiervan
Waardering en erkenning voor professionals
Cultuur van vertrouwen binnen de organisatie
Aandacht voor werkplezier

1. De top vijf van elementen die een organisatie
aantrekkelijk maken voor werkers in de brede
jeugdhulp zijn (1) centraal stellen van de kinderen of
jongeren (78%), tijd voor reflectie, het bespreken van
ideeën en ontwikkelen hiervan (63%) en waardering
en erkenning voor professionals (59%), cultuur van
vertrouwen (57%) en aandacht werkplezier (55%).
2. Aspecten waar veel frictie zit tussen het belang dat
een jeugdwerker eraan hecht* en de mate waarin de
organisatie eraan voldoet zijn (1) verminderen van
regels en bureaucratie (3,0 punten), (2) horizontale
en verticale doorgroeimogelijkheden (2,9 punten), (3)
ontzorgen bij beroepsregistratie-eisen (2,7 punten),
aandacht voor administratieve druk (2,7 punten) en
aandacht voor werkdruk (ook 2,7 punten)

Talenten van medewerkers worden optimaal benut
Verminderen regels en bureaucratie
Interessante werkinhoud
Mogelijkheden voor professionalisering en ontwikkeling
Aandacht voor werkdruk
Autonomie en regelruimte bij uitoefening van het vak
Goede primaire arbeidsvoorwaarden
Persoonlijke aandacht door leidinggevenden
Voldoende ruimte combinatie werk en privé
Aandacht voor het vakmanschap van professionals
Er is transparantie over resultaten en plannen op alle niveaus in de organisatie
Goede ICT-ondersteuning van medewerkers

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Ruimte om goede ideeën toe te passen in de organisatie
Mogelijkheid tot flexibele werktijden
Horizontale en verticale doorgroeimogelijkheden
Aandacht voor administratieve druk
Er wordt gewerkt in kleine teams met eigen beslissingsruimte
Voldoende en kwalitatief goede formatie binnen de organisatie
Medewerkers hebben invloed op hun eigen caseload

Invloed hebben op de visie van de organisatie
De organisatie is gericht op continu leren
Inspirerend leiderschap
Medewerkers worden gecoacht
Werkzekerheid
Medewerkers worden ontzorgd op het gebied van beroepsregistraties
Financiële gezondheid van de organisatie
Aandacht voor agressie
Duidelijk doel van de organisatie
Maatschappelijke bijdrage
Aantonen van de toegevoegde waarde van het werk van jeugdprofessionals
Goede relatie met de opdrachtgever (bijvoorbeeld de gemeente)
Flexibele invulling/toepassing van arbeidsvoorwaarden op maat

0%

*beiden beoordeeld in een cijfer van 1 tot 10
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Johan Siegert
Joris de Rooij

www.jeugdzorg-werkt.nl.nl

