Functie
Jeugdzorgwerker c
Pedagogisch medewerker
Thuisbegeleider
Jeugdzorgwerker D
Gedragswetenschapper
Jeugdbeschemer

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Hilversum
Nijmegen
Peelregio
Veldhoven/Eindhoven
"t Gooi en Ede
(provincie Friesland)

Vaktherapeut

(Regio) Utrecht

Jeugdzorgwerker
Medewerker veilig thuis
Senior Relatiemanager

‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch
13 Zeeuwse gemeenten

Beleidsadviseur kwaliteit
Jeugdreclasseerder
Ambulant hulpverlener
Jeugdbeschermer

13 zeeuwse gemeenten
14 gemeenten Twente
14 gemeenten Twente
14 gemeenten Twente (Almelo)

Maatschappelijkwerker Veiligthuis
JEugdbeschermer
Spoedhulpmedewerker
Gedragswetenschapper
Gedragswetenschapper

14 gemeentes van Twente
14 samen
14 Twentse Gemeentes
17 gemeenten ZHZ
18 gemeenten Zuid-Limburg

Medewerker adviesteam
Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker JB
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Huisvrouw, voorheen pedagogisch
medewerker B
Jeugdzorgwerker jeugdbescherming en
jeugdreclassering
Jeugdbeschermer, gezinsvoogd en voogd
namens JBG

21 gemeenten in Zuid Oost Brabant
A2 gemeente
Achterhoek
Achterhoek
Achterhoek
Achterhoek
Achterhoek
Achterhoek
Achterhoek
Achterhoek/ Gelderland
Achterhoekse gemeenten
Achtkarspelen
Achtkarspelen

Opmerkingen

Heb met meerdere gemeentes te maken. Registratie en werkdruk enorm toegenomen.
Complexiteit van casus (vrijwillig kader te lang doorgegaan) Zoektocht en wachtlijst binnen
gemeente, geen onwil maar onmogelijkheden.
Ook de jeugd GGZ heeft zeer ernstig te leiden onder het ad hoc beleid, waanzinnige regelgeving,
tarievendruk. Er gaat sindsdien juist veel meer tijd naar administratie waardoor de client in zijn
behandeling nog meer opgejaagd wordt door gebrek aan tijd. Keer het tij!

Meer vertrouwen in en ruimte om zelfstandig professioneel te kunnen handelen en een minder
sturende en controlerende attitude
Laten we aandacht hebben voor continuïteit van zorg en samenwerking.
Ik ben ook onderdeel van een werkgroep binnen de organisatie (werkdruk verlaging, werkplezier
verhoging) en ik ben sinds een jaar werkzaam.
VTT werkt voor 14 Gemeentes

Jeugd en jeugdwerkers verdienen langduriger en bestendiger klimaat in de jeugdzorg. De huidige
situatie doet het kind tekort!!

Goedkoop is duurkoop, letterlijk en figuurlijk.

Al lange tijd werken onder extreme druk. Te hoge caseload. Te veel administratief werk. Ik kan de
zaken niet binnen mijn huidige werktijd op een verantwoorde wijze draaien.

Functie

Opmerkingen

Ambulante begeleider
Ambulant Gezinsbehandelaar
Jeugdzorgwerker
secretarieel medewerker

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Albrandswaard
Alkmaa
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar

Jeugdzorgwerker

Alkmaar

De werkdruk is hoog, de door de gemeente gestelde eisen worden steeds hoger, we moeten
steeds meer verantwoordelijkheid dragen maar krijgen daar steeds minder geld voor.

Pleegouder

Alkmaar

GI kan het werk niet aan, kinderen en bio ouders zijn hier de dupe van. Afspraken die niet
doorgaan plus geen aandacht voor bio ouders die hun uiterste best doen! Worden niet serieus
genomen!

Ambulant Jeugdzorgwerker
ambulant hulpverlener A, bemiddelaar
Ouderschap Blijft

Alkmaar
Alkmaar

Graag aandacht voor de brief.
Het is echt nodig dat er voldoende financien beschikbaar komen voor een goede jeugdzorg. Het
gaat over een goede en juiste begeleiding van onze kinderen en jongeren die nog een heel leven
voor zich hebben. Daarnaast is de werkdruk enorm en zorgt dit ervoor dat er veel uitval is bij de
medewerkers in de jeugdzorg.

pleegzorgbegeleider
Ambulant hulpverlener

Alkmaar
Alkmaar

Ik ben inmiddels, na 43 jaar werken, geknakt en zit met burnout thuis
Ik heb een contract van 32 uur en op papier werk ik 40 uur. Ik ben uitgevallen vanwege ziekte

Ambulant gezinsbehandelaar
Administratief medewerker

Alkmaar
Alkmaar

senior gezinswerker

alkmaar

Ik onderschrijf dit
ik werk in de jeugdzorg, privé hebben mijn kleinkinderen er mee te maken. De gezinsvoogden
krijgen te veel op de caseload en de kinderen raken in de knel
Kwaliteit kan alleen geboden worden als het voldoende wordt beloond (in erkenning en in geld)

Echtscheidingsbemiddelaar & Ambulant
Hulpverlener
Leidinggevende
Administratief medewerker Primair Proces
Senior Jeugdzorgwerker

Alkmaar

Pak de knelpunten alsjeblieft aan, het is echt hard nodig!

Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar

stop met de administratieve waanzin, handen terug bij de zorg
Veel succes!
Verlaag de werkdruk rondom bijvoorbeeld de fors toegenomen administratieve rompslomp (zonder
hierover geïnstrueerd te worden wordt het tegenwoordig zo op je bordje gedumpt en wordt
verwacht dat je dit ineens kunt uitvoeren (let wel dit wordt op je bordje gedumpt omdat hier eerder
iemand met kennis van zaken een volledige baan in had maar wegbezuinigd is!!!), 3 a 4
mentorschappen dragen (met alles wat daarbij hoort!!!) is tegenwoordig heel 'normaal' (tot drie
jaar terug was dit ontoelaatbaar, en toen zaten we nog niet met de fors toegenomen administratie
en verplichte SKJ), neem niet alleen zo jong mogelijk HBO personeel aan die flink voor hun
carrière gaan (ten koste van de te leveren zorg!) maar kies daarnaast ook voor ervaren MBO personeel om de dynamica in het team gezond te houden, kap met de verplichte SKJ - registratie
!!!!! (zoveel studiepunten in een bepaalde tijd moeten halen verhoogt de werkdruk enorm en gaat
ten koste van tijd voor de cliënt!!!), etc ..... Laten we weer eens normaal gaan doen!!!!

"it takes a village to raise a child" (oud Afrikaans gezegde)
Aandacht voor de grote toename bureaucratie
Alles draait om geld, dus daarvoor formuliertje zus, formuliertje zo, rapportages, enzovoort. Maar
voor échte ZORG en kwaliteit is bijna geen aandacht meer. Zo frustrerend voor de uitvoerders van
jeugdzorg!

Functie
Pedagogisch medewerker
jeugdbeschermer
medewerker crisisdienst
bemiddelaar en ambulant hulpverlener
jeugdzorg
Ouderschap Blijft bemiddelaar
Pleegzorgbegeleider
Leidinggevende
Administratief medewerker primair proces
Pleegzorgbegeleider
Crisiswerker Ambulante Jeugdzorg
Leidinggevende
Medewerker Veilig Thuis
Jeugdzorgwerker C
Jeugd- en Gezinsbeschermer
J&GB
Bemiddelaar pleegzorg
medewerker Ambulante Spoedhulp
Ambulant werker voor behandeling thuis
Psycholoog
Jeugdzorgwerker
Trainer van proffesionals
JGB'er
Jeugdbeschermer
Junior Jeugd- en gezinsbeschermers
Jeugdbeschermer
Jeugd en Gezinsbeschermer
Jeugdbeschermer
crisisinterventie werker
Jeugd- en Gezinsbeschermer
Secretaresse
Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker
Ambulant werker
senior groepsleider
Senior jeugdzorgwerker
Vluchteling begeleidster en jonge moeder
begeleidster
Jeugdzorgwerker
Senior Jeugdzorgwerker.

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Alkmaar
Alkmaar
alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar

Opmerkingen
Werk druk is veel te hoog
Werkdruk veel te hoog, weinig tijd/aandacht voor clienten
werkzaam binnen heel noord holland (uitzondering amsterdam, zaanstreek-waterland)

Functie
Ambulant hulpverlener
senior jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
GZ-psycholoog
ambulante gezinswerker
Administratief medewerker
jeugdzorgwerker
Jeugd- en Gezinsbeschermer
Stagiaire
adminstratie
Hoofd P&O
Ambulant werker jeugdzorg
Beleidsmedewerker communictie
Bemiddelaar Ouderschap Blijft
Jeugd-en Gezinsbeschermer
Pleegzorgwerker
Ambulant Hulpverlener

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar

Beleidsmedewerker

Alkmaar

Jeugdbeschermer
Jeugdzorg werker C
ambulant werker
Jeugd- en gezinsbeschermer
Jeugdzorgwetker
Jeugdzorgwerker

Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar (Noord Holland)

psychomotorisch therapeut
jeugdbeschermer
Secretaresse
Jeugd- & Gezinsbeschermer

Alkmaar / Bergen
Alkmaar / Heemskerk
Alkmaar / Hoorn
Alkmaar e.o.

Ambulant hulpverlener
Ouderbemiddelaar
jeugdzorgwerker
ambulant werker
Jeugdbeschermer
Gz-psycholoog, Orthopedagoog Generalist

Alkmaar en Heerhugowaard
Alkmaar en omgeving
alkmaar en omstreken
alkmaar en omstreken
alkmaar en west friesland
alkmaar en zaanstad

Opmerkingen

Dat de actie een succes zal worden. En mijn collega’s het nut van de FNV gaan inzien.
Een ezel..... Trek jullie conclusies uit de misstanden in de Thuiszorg. Stop the race to the
bottom!!! Investeer in kwaliteit en samenwerking.
Ik wens dit niet alleen voor Alkmaar voor het gehele land. Er zouden meer medewerkers moeten
zijn zodat de werkzaamheden over meer mensen verdeeld kan worden.
Of liever in heel Noord- Holland. Of heel Nederland!

Meer tijd en geld voor de werkers, maar ook minder administratieve lasten, omslachtigheid over
registreren van tijd, privacybeleid, SKJ registratie, kunnen we niet gewoon weer aan het werk, de
administratie kost meer energie dan het hulpverleningsproces

Verbeter de jeugdzorg. Minder bureaucratie, wachtlijsten en werkdruk! Meer kwaliTIJD en
maatwerk.
Tijd voor ons zelf is tijd voor het kind!
Wat moet er eerst (voor ergs) gebeuren voordat er ingegrepen wordt!
eens met de brief
JGGZ en Jeugdhulpverlening hebben een knip bij 18 jaar gemaakt,. Te veel administratie dat
directe behandeling nauwelijks nog mogelijk is

Functie
Jeugd en gezinsbeschermer
Ambulante Spoedhulpwerker
jeugdzorgwerker
Pleegzorgbegeleider
f-act medewerker
Jeugdzorgwerker B
Senior jeugdzorgwerker
Jeugd- en gezinsbeschermer

Gemeente (waar je werkt en/of goede
Opmerkingen
jeugdzorg wenst)
Alkmaar eo
Alkmaar eo
Alkmaar, BUCH gemeente, Heerhugowaard
Alkmaar, BUCH, Hoorn, heel Noord-Holland
noord
Alkmaar, Den Helder, Schagen
Alkmaar, Heerhugowaard
Alkmaar, heerhugowaard, bergen, schagen,
langedijk, den helder, hoorn
Alkmaar, Heerhugowaard, West-Friesland

pleegzorg begeleider

Alkmaar, Hoorn, Den Helder (en alles
daartussen)
Alkmaar, Schagen, Heerhugowaard, De
Buch gemeente, Hollands Kroon
alkmaar/ kop van noord holland

Jeugd en gezinswerker
Pleegzorgbegeleider
Jeugd- en gezinsbeschermer
Jeugdbeschermer
Jeugdzorg werker

Alkmaar/Den Helder
Alkmaar/Hoorn/Zaanstad/Den Helder
Alkmaar/Noord Kennemerland
Alkmaar/West-Friesland
alle

Persoonlijk begeleider
Jeugdzorgwerker
Zorgverkoper
Contractmanager Inkoop Jeugd
F&c
jeugdbeschermer
Onderzoeker Veilig Thuis
Ambulante gezinswerker Spoedhulp
Hfd. Financiële Hulpverlening Minderjarigen

Alle
Alle
Alle
alle 13 Zeeuwse gemeenten
Alle Drentse en groningse gemeentes
alle Drentse gemeenten
Alle Friese gemeenten
Alle Friese gemeentes
Alle Gelderse gemeente

Regiomanager
Begeleider bij een instelling voor mensen met
een verstandelijke beperking
Zorgprofessional
Zzp er in de zorg

alle Gelderse gemeenten
ALLE gemeente

Kennet

Alle gemeente
Alle gemeente in nl

Laat ons alsjeblieft weer hulpverlenen... ipv contracten en beschikkingen najagen om maar
genoeg GELD binnen te krijgen.
Om een suïcidaal meisje van 12 te kunnen helpen moest ik eerst een dag rondbellen met
gemeentes, toegang en contract beheer!!!! BESCHAMEND!
Helemaal eens met de brief.

ik werk in het gebied in en om Utrecht en heb met meerdere gemeentes te maken, Ronde Venen,
Stichtse Vecht, Zeist, Utrecht.
Terug naar de basis!

jammer genoeg is het echt goede alternatief nog niet gevonden!
de werkdruk blijft hoog!
Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de hulp en de gezondheid van de werkers!
vanaf 01.01.15 is de financiering van de JB maatregelzorg ver beneden peil, er zijn veel ontslagen
gevallen en er is een zeer groot verloop bij het personeel. Verder is er sprake van grote
bureaucratie bij gemeenten en zorgkantoren
dit zou niet aan EEN gemeente gekoppeld moeten worden, volgens mij is het een landelijk
probleem
Het wordt tijd dat het om goede zorg gaat draaien en niet om de centen !

Functie
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgmedewerker A
Begeleider Pleeegzorg
Concern Controller

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Alle gemeente in provincie Utrecht
Alle gemeente Rotterdam Rijnmond
Alle gemeente van Zuid-Limburg
Alle gemeenten

vader van een jeugdzorger
Ethiekondersteuner jeugdzorg

Alle gemeenten
Alle gemeenten

Instroom en bemiddeling pleegzorg
Jeugdbeschermer
medewerker bedrijfsvoering SD
Medewerkster CGO
Teammanager
Vertrouwenspersoon
Communicatieadviseur
Teamleider
Pedagoge/ coach/ aspirant supervisor
beleidsadviseur
gedragswetenschapper
Jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder
Advocaat

Alle gemeenten
Alle gemeenten
alle gemeenten
Alle gemeenten
Alle gemeenten
alle gemeenten
Alle gemeenten
Alle gemeenten
Alle gemeenten
alle gemeenten
alle gemeenten groningen/drenthe
Alle gemeenten in Brabant en Zeeland
alle gemeenten in de provincie Gelderland

Jeugdbeschermer

Bestuurder

ALLE GEMEENTEN IN DE PROVINCIE
GELDERLAND
Alle gemeenten in Drenthe en Groningen
alle gemeenten in friesland
Alle gemeenten in Friesland
Alle gemeenten in Friesland
ALLE GEMEENTEN IN FRIESLAND
GRONINGEN EN DRENTHE
Alle gemeenten in Gelderland

Jeugdbeschermer
jeugdarts

Alle gemeenten in Gelderland
Alle gemeenten in Nederland

Directeur-bestuurder
ambulant hulpverlener pleegzorg
Ambulant gezinshulpverlener
Gedragswetenschapper
BESTUURDER ELKER-HETPOORTJE

Opmerkingen

Gewenst: meer samenwerking en zelfde beleid tussen de gemeentes
Er blijft netto voor de kinderen minder over van de al verlaagde budgeten vanwege extreem hoge
admin lasten omdat er geen landelijke standaard is
Ondertekent uit belangstelling en bezorgdheid.
Van professionals wordt gevraagd zich steeds te blijven scholen en op hun werk te reflecteren.
Daarnaast moeten ze zich houden aan de beroepscode. Door de complexiteit van het werk en de
ondermaatse randvoorwaarden (tijd, ondersteuning) komen zij in de knel. De
professionaliseringslag die gemaakt moest worden is op het toch al overvolle bord van
professionals terechtgekomen. Je moet 'het goede' doen, dat ook heel goed uitvoeren, maar dan
nog liever iets sneller terwijl er een zorginfarct ontstaat (geen doorstroming naar de juiste hulp).
Als 'politiek en beleid' incompetente ouders waren geweest, was er allang een drang-, maar nog
waarschijnlijker een dwangtraject in gang gezet.

Ik herken wat er in de brief staat

Controle is goed maar vertrouwen is beter. Alleen met vertrouwen komen we tot echt goede
samenwerking. Alleen als fouten er ook mogen zijn, kunnen we beter worden. De vraag is: stel,
dat het om uw eigen kinderen zou gaan, hoe zou u het dan willen hebben?
Laat de kinderen nu eens niet het kind van de rekening worden.
Kinderen mogen nooit de dupe worden van administratieve rompslomp

Functie
Secretaresse Raad van Bestuur
trainer/adviseur
Adviseur Informatievoorziening
Raad van Bestuur
Functioneel beheerder

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Alle gemeenten in Nederland
alle gemeenten in Nederland
Alle gemeenten in nederland
Alle gemeenten in Nederland
Alle gemeenten in Nederland

Jeugd en gezinsbeschermer
Beleidsadviseur
maatschappelijk werk

Alle gemeenten in Noord Holland
Alle gemeenten in Noord-Brabant
alle gemeenten in provincie Flevoland

Accountmanager
Gezinshulpverlener/Ouder- Gezinsbegeleider

Alle gemeenten in regio Zuid
Alle gemeenten in West-Brabant

Specialist Informatievoorziening
Jeugdbeschermer

alle gemeenten in Zeeland
Alle gemeenten in Zuid Nederland

gebiedsmanager

Alle gemeenten in Zuidoost Brabant

Zorgondernemer kleinschalige woonvorm
ouderen met geheugen problemen

Alle gemeenten uiteraard!

Pleegzorgbegeleider

alle gemeenten van Friesland

Teammanager
jeugdzorgwerker
Beleidsmedewerker
Jeugdbeschermer

Alle gemeenten van Nederland
Alle gemeenten Zuid-Limburg
Alle gemeenten!
Alle gemeenten, ik werk provinciaal

screeningsfunctionaris
Intensief Ambulant Gezinsbehandelaar

alle gemeenten, wij werken landelijk
Alle gemeentes

Registratie medewerker
Medewerker spoed eisende zorg

alle gemeentes
Alle gemeentes binnen Brabant

Ons organisatie werkt landelijk. Probleem: Ieder regio/Gemeente Eigen methode
Sinds 2015 is de kwaliteit en uitvoerbaarheid van crisiszorg fors onder druk komen te staan.
Steeds meer wordt er ons 'gereedschap' ontnomen om crisissituaties te stabiliseren. Als daar
geen verandering in komt is het wachten op incidenten !!

Pleegzorgwerker

Alle gemeentes in Amstelland en de
Meerlanden
Alle gemeentes in de provincie Groningen

Er is werkelijk geen tijd om de taken uit te voeren waar het werk voor bedoeld is.

Teamsecretaresse

Opmerkingen

Goede zorg mag niet afhankelijk van de gemeente waar een kind woont. Dat recht geldt voor ieder
kind in Nederland.

Beter en meer , kwalitatief acceptabel wordt steeds moeilijker waarbij m.n. de kwaliteit onder druk
komt te staan
Nu ook graag actie tegen de idioot uit zijn voegen gegroeide administratieve taken!!

Jeugdbeschermers moeten meer tijd krijgen om hun werk te doen, zodat niet alleen de kwantiteit
maar ook de kwaliteit gewaarborgd kan blijven. Er wordt gekeken naar geld, terwijl ik zou wensen
dat er wordt gekeken naar wat een kind nodig heeft!
Graag meer geld voor de zorg voor de kinderen, minder hoge caseload voor de medewerkers en
minder bureaucratie

Kinderen zijn de toekomst! Verdienen goede ondersteuning in moeilijke tijden. Nu veel te weinig
tijd om kwaliteit te kunnen leveren!

Kwaliteit mag niet afhankelijk zijn van in welke gemeente je woont!
Het tekort aan mensen in de zorg, de hoge werkdruk en een te hoge verwachting van de ouders
en hun netwerk, om op die manier de kosten van zorg te drukken baart mij grote zorgen.

Door de administratieve lasten, steeds wisselende medewerkers, steeds wisselend beleid per
gemeente lijdt de kwaliteit van de jeugdhulp enorm. Hier moet verandering in komen!

Door de grote werkdruk onder met name gezinsvoogden is het haast onmogelijk om dat te doen
wat ze zouden willen, er zijn voor het kind!!

Functie

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
alle gemeentes in de provincie Groningen

Opmerkingen

Jeugdreclasseerder/jeugdbeschermer

Alle gemeentes in de provincie Groningen
en Drenthe
Alle gemeentes in gelderland

De werkdruk in jeugdzorgland is veel te hoog en wordt gigantisch onderschat. We hebben mensen
nodig die er voor de kinderen kunnen zijn!!
Het zou al een mooie stap zijn als het gemeentes lukt om in de regelgeving/afspraken meer
uniformiteit krijgen vooral fijn voor mensen die met meer/verschillende gemeentes te maken
hebben. Laat niet elke gemeente proberen het wiel opnieuw uit te vinden, men beseft zich
onvoldoende dat dit voor uitvoerend hulpverleners alleen maar meer bureaucratie oplevert wat ten
koste gaat van de hulp aan jongeren.

jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder
Jeugd- en gezinsbeschermer
Pleegzorgwerker

Alle gemeentes in Groningen en Drenthe
Alle Gemeentes in het Gooi
Alle gemeentes in Limburg.

En natuurlijk alle andere gemeentes in Nederland

Secretariaat Jeugdbescherming
Pensionada

Facilitair adviseur

Alle gemeentes in Nederland
Alle gemeentes in Overijssel
Alle gemeentes in prov Utrecht
Alle gemeentes in provincie Utrecht
alle gemeentes in provincie Utrecht
alle gemeentes in provincie Utrecht
Alle gemeentes in Twente (Samen 14)
Alle gemeentes van Friesland
Alle gemeentes van Gelderland
Alle gemeentes van Nederland
Alle gemeentes van Nederland, iedere
Burger de gewenst zorg.
Alle gemeentes zuid oost brabant

Jeugdbeschermer
Jeugdprofessional
Voorzitter Raad van Bestuur
Medewerker instroom
Functioneel beheerder
Office manager
pleegzorgbegeleider
Jeiugdbeschermer
gezinsvoogd
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
jeugdzorgwerker
jeugdbeschermer
Ambulant medewerker
Manager

alle gemeentes Zuid-Holland Zuid
Alle gemeentes, ik werk in Papendrecht.
Alle Nederlandse gemeenten!
Allemaal
Allemaal
Allmaar
almelo
Almelo
almelo
Almelo
Almelo
Almelo
Almelo
Almelo
Almelo

Ambulant spoedhulpwerker
Vaktherapeut
Pleegzorg begeleider
Pleegzorgbegeleidster
Ouderschapsbemiddelaar
Jeugdreclasseerder/Jeugdbeschermer
Maatschappelijk werker pleegzorg
Gedragswetenschapper
Bemiddelaar Pleegzorg
Jeugdzorgwerker

De kinderen van nu zijn de volwassenen van later. Dit vraagt een lange termijn visie! Durft u dat
aan?

Iedere Burger, beste en gewenste zorg.
Als we goede zorg willen leveren moet er ook rekening worden gehouden met de kosten voor
huisvesting en ondersteunende functies

Graag meer TIJD en goede werkers vaste contracten aanbieden.
Ik ben het eens dat de werkdruk wel erg hoog ligt
lagere caseload
Meer geld om extreme werkdruk te verlagen
nvt
Werk niet specifiek in een gemeente, uk werk door heel Overijssel.
werkdruk is echt veel te hoog om de kwaliteit naar het kind te kunnen blijven behouden
Werkzaam in heel twente.

Functie

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Wijkcoach sociaal wijkteam
Almelo
Jeugdbeschermer
Almelo
Jeugdbeschermer
Almelo
Jeugdbeschermer
Almelo
Jeugdbeschermer
Almelo
Jeugdbeschermer
Almelo
Wijkcoach
Almelo
Jeugdbeschermer
Almelo
Medisch maatschappelijk werker moeder kind Almelo
algemeen ziekenhuis
Wijkcoach
Almelo
Jeugdzorgwerker, specialist reclassering
Almelo
gz psycholoog
Almelo
jeugdzorgwerker
Almelo
Junior rapporteur
Almelo
Jeugdbeschermer
Almelo
jeugdbeschermer
Almelo
Speltherapeute
Almelo
Jeugdbeschermer
Almelo
Jeugdbeschermer
Almelo (Twente)
Pleegzorgbegeleider
Almelo, Hengelo, Enschede (Twente,
samen 14)
Jeugdbeschermer
Almelo, Twenterand

jeugdbeschermer

Almelo, Twenterand, dinkelland, hellendoorn

Jeugdbeschermer
Ambulant Hulpverlener

Jeugdzorgwerker
Woonbegeleider

Almelo/ Hof van Twente/ overal!
Almelo/ Tubbergen en natuurlijk in heel
Nederland
Almelo/Enschede
Almere
Almere
Almere

Ambulant gezinshulpverlener

Almere

Leermeester/ Onderhoudsmonteur

Almere

Jeugdreclasseerder

Opmerkingen

100 % is 100 % en geen 110...

Te hoge caseload en teveel neventaken welke van de jeugdbeschermer wordt verwacht doet
afbreuk aan de kwaliteit van zorg voor het kind. Er wordt onrealistische eisen gesteld aan een
jeugdbeschermer waardoor ziekteverzuim en personeelsverloop een structureel probleem is en
een vicieuze cirkel in stand houdt. Een lagere caseload is een absolute must alsmede een
vermindering van kerntaken zodat we ons kunnen focussen op waar het om gaat, het KIND!

Gaan voor kwaliteit voor het kind.

Brief zegt genoeg
En verder in alle gemeentes van Nederland!
extra geld betekent extra mogelijkheden om onze jongeren beter te kunnen begeleiden en
ondersteunen zodat zij later goed kunnen meedraaien met onze maatschappij. zie het als een
investering voor de toekomst.
Ik teken en ondersteun deze petitie. Hoewel ik ook nu het vermoeden heb dat de medewerkers in
de jeugdzorg toch weer niet serieus genomen gaan worden.
Ik wens goede jeugdzorg voor heel Nederland!

Functie
Indicatiesteller
IT Consultant
Gezinsvoogd
Verkoop advoseir
Pedagogische medewerkster
Pleegzorgbegeleider
Pleegzorgbegeleider
pedagogisch medewerkster
Manager
Ambulant hulpverlener
Gezinscoach/ jeugdhulp
Pedagogisch medewerker
Coach
Voedingscoach
Woonbegeleider
Coach
Woonbegeleider
Jeugdhulpverlener
pleegzorgbegeleider
financieel planner
Ambulant Gezinshulpverlener
Intern begeleider
Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg
Vrijwilliger
Jeugdbeschermer
Pedagogisch medewerker A
Jeugdzorgwerker
Assistent-bestuurder
Pleegzorgbegeleider
Jeugdzorgwerker

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere lelystad dronten noord oost polder
urk
Almere, Lelystad, Zeewolde, Urk,
Noordoostpolder, Dronten, Oldebroek,
Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo,
Staphorst, Zwolle, Kampen, Putten.

Locatiemanager
jeugdzorgwerker
oud gezinsvoogd

Almere, Zeewolde, Bunschoten
Alphen a/d Rijn
Alphen aan den Rijn

Jeugdzorgwerker
verpleegkundige GGZ

Alphen aan den rijn
Alphen aan den Rijn

Opmerkingen
Innovatie zonder beschikbare budgetten is onmogelijk. Daarnaast wordt er teveel gekort
overal goede jeugd zorg! Ze zijn onze toekomst!
teveel tijd kwijt aan administratie altijd te weinig voor het kind en nooit binnen werktijd af.

Het kan zo niet langer. Tijd voor de cliënt gaat zitten in administratie en herhaaldelijk verzoeken
doen voor beschikkingen

En uiteraard in de rest van Nederland!
Het belangrijkste voor de toekomst is het goed behandelen van de ( kwetsbare) jeugd zodat zij
meekunnen in onze samenleving
Kwaliteit en tijd voor kinderen
schande dat de zorg onder de kostprijs wordt ingekocht door deze gemeente!

Functie
Jeugd en gezinsteam ambulant hulpverlener

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Alphen aan den Rijn

Ambulant hulpverlener
Gezinshuisouder
Maarschappelijk werker
gz-psycholoog
Ambulant hulpverlener
jeugdzorgwerker
Groepswerker C
Pedagogisch medewerker
Ambulant hulpverlener
Leerkracht
GZ psycholoog

Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den RIjn
alphen aan den rijn
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn, Leiden
Alphen AD rijn
amersfoort

Gezinsbehandelaar
gezinsonderzoeker
Specialistisch ambulant hulpverlener

Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort

Ik steun Kwalitijd
Kind Centraal, adequate hulp bieden die niet stagneert door de papierwinke
Na 23 jaar mijn hart aan de jeugdzorg gewijd te hebben ben ik nu helaas kapot. Het heeft me mijn
gezondheid gekost en met heel veel pijn in mijn hart moet ik accepteren dat ik onder deze
omstandigheden niet verder kan met dit prachtige werk. Ik maak me zorgen om collega's, maar
vooral om de gezinnen die afhankelijk zijn van goede zorg en hulpverlening.

ouderschapsbemiddelaar

Amersfoort

Vertrouwen in professional is nodig. Uren verantwoording maakt de zorg duurder en zwaarder
(administratieve druk) maar ga terug naar trajectbekostiging.

Jeugdzorgwerker C
Leraar speciaal basisonderwijs
Jeugdzorgwerker
Adviseur Leren en Opleiden
Pleegzorgwerker
Aio / orthopedagoog
Pleegzorgbegeleider
Medewerker SAVE

Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort

SAVE medewerker
Wijkteamwerker
Gezinstrainer
teamleider jeugd
Teamleider
Save medewerker
Ambulant hulpverlener
lid cliëntenraad
Jeugdzorgwerker C
Gezinsvoogd

Opmerkingen

Misdadig zoals er met de jeugd wordt omgegaan

Het wordt tijd voor een nieuwe tijd waarin de jeugdzorg weer geoptimaliseerd wordt ipv afgebroken

Functie

jeugdzorgwerker
jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker C
Jeugdbeschermer
Gz-psycholoog
Save medewerker
Jeugdzorgwerker C
Communicatie adviseur
Wijkteam medewerker
Jeugdzorgwerker C
Gezinswerker
Jeugdzorgwerker C
Rots en water trainer
Wijkteammedewerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker C
Jeugdhulpverlener
jeugdzorgwerker
Ondernemer
pleegzorgbegeleider
pleegzorgbegeleider
Pleegzorgbegeleider
Jeugdzorgwerker
Beleidsmedewerker
Secretarieel medewerker
Ambulant begeleider, SMW
pleegzorgwerker
ambulant hulpverlener
ambulant hulpverlener
Ambulant hulpverlener
Ambulant hulpverlener
Ambulant hulpverlener

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort (Eemland)
Amersfoort (regio Eemland)
Amersfoort / Utrecht
Amersfoort en omgeving!
Amersfoort en Zwolle
Amersfoort, Eemland
Amersfoort, Utrecht
Amersfoort/ regio eemland
Amersfort
Ammsterdam en nog veel meer
Amstedam
Amsteland en de Meerlanden
Amstelland/de Meerlanden
Amstelveen
Amstelveen
Amstelveen
Amstelveen
Amstelveen/amstelland

jeugdbeschermer
Klinisch Psycholoog

Amsterdam
Amsterdam

Opmerkingen

Stel het kind centraal en niet het budget

Werk nu 30 jaar in de jeugdzorg, de burocratie en daardoor indirecte tijd is schrikbarend gestegen
de afgelopen jaren. Het lijkt ook ieder jaar erger te worden.
Alle ambtelijke tijd die aan deze merkwaardige wijze van aanbesteding enz. besteed wordt, gaat
van de hulpverlening aan kinderen en jongeren af. Geld en tijdverspilling! Aanbeveling aan de
Gemeente: Vertrouw de professionaliteit en integriteit van de therapeuten! Laat niet de ambtelijke
leken zoveel kostbare tijd verspillen aan onnodige controle en verloren tijd voor de therapeuten!

Functie

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Amsterdam

Jeugdadviseur (MBO-Team van OKTAmsterdam)
Teamleider, gezins maatschappelijk werker

amsterdam

Jeugdzorgwerker

Amsterdam

Opmerkingen
Als de jeugd de toekomst van een land is, dan moet je daar ook onbevreesd in investeren!! Meer
geld is meer kwaliteit,... simpel as that!!
Amsterdam en omstreken heeft een nieuwe financieringssystematiek(Spic's). Het vergt enorm
veel uitzoekwerk om te weten of iets betaald gaat worden. Iedere gemeente heeft het anders
georganiseerd. De helft van de tijd gaat op aan uitzoeken en verantwoording.
Caseload verlaging is voor ons noodzakelijk om de nodige tijd in de gezinnen te kunnen steken en
plezier te kunnen houden in je werk. Aanmeldingen volgen elkaar op, sneller dan dat je je
betrokkenheid bij een gezin af kunt ronden, waardoor de caseloads alleen maar groeien.

Secretarieel medewerkster afdeling Pleegzorg Amsterdam

De administratie is enorm toegenomen hier is ook nog heel veel onduidelijkheid over

participatiewerker
Jeugszorgwerker

amsterdam
Amsterdam

de druk binnen gezinnen wordt hoger en heeft effect voor de kinderen en in de wijken
De gemeente wil dat we steeds meer kinderen helpen voor hetzelfde geld. De gemeente wil ook
dat we steeds sneller weer afsluiten, terwijl onze doelgroep een licht verstandelijke beperking heeft
en langdurig onze zorg nodig heeft. Zo help je deze kinderen van de regen in de drup.

spelagoog/begeleidster, opvoedkunstenares

Amsterdam

Jeugdzorgwerker

Amsterdam

De jonge kinderen en jeugd verdienen kwalitatieve aandacht en zorg! Er zijn nu teveel wachtlijsten
oa...Geen bezuinigingen meer op psychische zorg, personeel e.a.!!
De nood is hoog, de kwaliteit van de jeugdzorg staat sterk onder druk. Kinderen lijden eronder,
omdat jeugdzorgwerkers te weinig tijd kunnen besteden aan hen en de zorg voor hen. Ik vind dit
nogal een tamme brief, die van mij wel wat sterker en duidelijker had mogen zijn.

Medewerker Registratie

Amsterdam

De onhoudbare werkdruk in de jeugdzorg heeft ook effect op de ondersteunende diensten.
Hopelijk geldt deze petitie voor alle medewerkers/ functies binnen de Jeugdzorg.

Sr. Medewerker PGB

Amsterdam

Ambulant Hulpverlener Jonge Moeders

Amsterdam

Trainer en onderzoeker pleegzorg

Amsterdam

Jeugdzorgwerker

Amsterdam

Beleidsmedewerker Financiën
Pedagogisch medewerker

Amsterdam
Amsterdam

Gedragswetenschapper
Projectleider
Ouder- en Kindadviseur in het ouder- en
Kindteam buitenveldert-zuidas
Persoonlijk begeleider
receptioniste

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

De William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering is een landelijk werkende
Gecertificeerde Instelling.
Dit is héél, héél erg belangrijk!!! We gaan er anders aan onderdoor en dan krijgen de gezinnen
helemaal geen goede hulp meer!!!
Door al deze veranderingen zijn uiteindelijk onze kinderen en de gezinnen er de dupe van.
Hopelijk gaat er nu iets gebeuren!
Door de werkdruk heb ik steeds minder tijd voor de kinderen, waar het uiteindelijk allemaal om
draait....
Druk wordt ook ervaren door de back-office / overhead
een goede basis is voor de rest van je leven - investeer in de kinderen van nu voor een betere
toekomst van ons allemaal
Eigenlijk in heel Nederland
Elk kind verdient de aandacht die nodig is.
en voor de rest van Nederland

Amsterdam
Amsterdam

Geen
Geen

Functie
Gezinsmanager
Werk in de halve dagopvang

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Amsterdam
Amsterdam

Opmerkingen

pleegzorgwerker
vertrouwenspersoon jeugdhulp
Ambulant hulpverlener Pleegzorg
Pedagogisch medewerker
beleidsmedewerker P&O
Gezinsmanager

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Jeugdreclasseerder en gezinsvoogd

Amsterdam

Maatschappelijk werker pleegzorg
SoCool en TACtplus trainer
Gezinsmanager/Top 1000 regisseur
Ambulant maatschappelijk werker
Jeugdzorgwerker
Coordinator
Pleegzorg Werker

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Het papierwerk wordt alleen maar meer en meer in plaats van aandacht voor de mensen.
Hoe meer we investeren in onze jeugd hoe goedkoper de levensloop wordt
Ieder kind veilig vanuit Jeugdbescherming, met als ondersteunende partij de gemeente
ik onderteken deze brandende brief volledig.
Ik sta vollig achter deze petitie
Ik werk zelf niet in het veld, maar leef wel mee met deze JZW.
Ik zou graag weer hulp willen verlenen in plaats van een soort administratief medewerker te zijn.

consulent pleegzorg
Gezinsmanager (nu WIA wegens burn-out)

Amsterdam
Amsterdam

Investeren in kinderen is altijd lonend !
Jeugdzorg kan beter als er goede zorg met langdurige contracten wordt ingekocht. Evenals bij
onderwijs geldt, wat mag een kind aan zorg en onderwijs kosten? Goed beleid is er op gericht om
kinderen goede zorg en onderwijs te bieden waardoor zij zich kunnen ontplooien tot evenwichtige
volwassenen dat geeft dan ook minder druk op de gezondheidszorg.

Raadsonderzoeker
Maatschappelijk werker

Amsterdam
Amsterdam

Maak Kwalitijd voor het kind mogelijk
Meer tijd met de cliënten, minder tijd besteden aan administratie, minder tijd kwijt aan
fondsaanvragen (terug naar gemeente zelf, nu gaat tijd af van hulpverlening) minder tijd kwijt door
het zelfsturen ban de teams, meer daklozenopvang voor gezinnen

Trajectbegeleider
Pleegzorgwerker
Jeugd generalist
Jeugdzorgwerker

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Meer tijd voor een gezonde werkplek en kwaliteit voor het kind
Minder bureaucratie, minder administratie!
n.v.t.
Om zichzelf niet uit de markt te prijzen gaat ook William Schikker Stichting akkoord met
vergoedingen van de gemeenten die niet in overeenstemming zijn met het werk dat geleverd wordt.
De druk komt dan natuurlijk weer bij de jeugdzorgweerkers.

creatief therapeut beeldend

amsterdam

stop tijdschrijven check resultaat/ tevredenheid clienten

Geen
Gezinnen vooral de kinderen zijn er te dupe van. Vaak vallen veel van deze
Kinderen tussen wal en schip. Zijn we vaak later veel kosten kwijt aan reclasirg of een andere
instantie.
Goed dat dit gebeurt!
Goede jeugdzorg graag landelijk!
Goede zorg voor alle kinderen (en ouders)!
Goedkoop is duurkoop
Goeie actie!!!!
Het is belangrijk dat de jeugdorganisaties voldoende middelen krijgen in de brede zin van het
woord om ervoor te kunnen (blijven) zorgen dat kinderen veilig zijn!
Het is waanzin dat wij hetzelfde bedrag krijgen voor een gezin met 1 kind als een gezin met 11
kinderen. Dit wordt ook zo doorberekend op de caseloads en maakt de situatie onhoudbaar
waardoor te veel ervaren werkers (dreigen te) vertrekken en nieuwe medewerkers het werk maar
van korte duur volhouden. Dit betekend veel wisselingen voor de gezinnen. Wij houden dit niet
meer vol!

Functie
Jeugdhulpspecialist
Jeugdhulpverlener
Pleegzorgbegeleider

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Amsterdam
amsterdam
Amsterdam

Maatschappelijk werker

Amsterdam

Week met dak en thuisloze jongeren. Te veel administratie en dus te weinig tijd voor de jongeren.

Orthopedagogisch medewerker
Systeemtherapeut

Amsterdam
Amsterdam

Zet het kind op de eerste plaats
Zo lang we binnen de ggz gekort worden/teveel administratie houden, zal de samenleving meer
schade krijgen en alter veel meer kosten maken aan de volwassenpsychiatrie. De persoonlijke
ellende door de psychische klachten die laat ik achterwege.

wagenparkbeheerder
Gezinsmanager
Jeugdzorgwerker
Pleegzorg

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Zowel bij mij als om mij heen zie ik dat de werkdruk soms onverantwoord hoog is.

Managementassistent
Groepsbegeider en ambant gezinsbegeleider
Kinderpsycholoog
Pedagogisch medewerker
Gezinsmanager
Sound designer
Begeleider lvb jongeren
Orthopedagogisch medewerker
Chauffeur
Oka, jeugdhulp
Jeugdzorgwerker

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Opmerkingen
Wat let ons nog?
we moeten elke minuut verantwoorden..... fail
We zijn ooit naar school gegaan om hulpverlener (maatschappelijk werker) te worden met
methodieken om de hulpbehoevende mens verder te helpen en zij zich uiteindelijk weer zelf
kunnen redden. Deze hoofdtaak lijkt tegenwoordig ondergesneeuwd door de veranderwaanzin van
aanbesteding, administratie, trainingen volgen om dit allemaal te snappen, verantwoordelijkheid
hiervoor moeten dragen, nieuwe functie inhoud zonder voorbereiding en training en inzicht dat dit
wederom ten koste gaat van client uren..... het gaat maar door..... grote zorg is voor de
hulpverleners die een voor een omvallen door dit systeem. De clienten zijn agressiever geworden,
problematiek zwaarder, groepen gesloten, er is een enorm tekort aan pleeggezinnen, door de
zwaardere problematiek knallen kinderen eerder uit de pleegzorg. Waar kunnen zij nog naartoe als
het thuis niet meer veilig is en er negens plek voor hen is? Collega instellingen die heel
oncollegiaal alles maar over elkaars schutting gooien omdat ze het zelf ook niet meer weten. Hoe
bewaken wij in deze chaos van veranderingen, taakverzwaring, ziekteverzuim en toenemende
verantwoordelijkheden in godsnaam de kwaliteit van de hulpverlening?

Functie
Medewerker Rapportages
Gezinsmanager
Jeugdzorgwerker
Ambulant hulpverlener/ Ouder- en
Kindadviseur
creatief therapeut
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Medewerker CGO
Jeugdzorgwerker
Gezinsmanager
medewerker Fondsenwerving
Senior medewerker afdeling declaraties
jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
JZW
screeningsfunctionaaris pleegzorg
Jeugzorgwerker
Pleegzorgwerker
Jeugdbeschermer
jeugdzorgwerker
Gezinsmanager
Pleegzorgwerker
directeur pleegzorg
jeugdzorgwerker
Arts M&G, jeugdarts
orthopedagoog generalist
Orthopedagoog
Adm.medewerkster vermogensbeheer
Debiteurenbeheer
Gezinsbegeleidster
jeugdzorgwerker
psycholoog
Vertrouwenspersoon
projectmedewerker
Projektmedewerker Clienten Participatie
Proj.leider
Ambulant hulpverlener
Gezinsmanager
Consulent Verblijf

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
AMsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Opmerkingen

Functie
Ambulant gezinsbegeleider
gezinsmanager
Gezinsmanager
HR-adviseur
Functioneel beheerder
secretariaatsmedewerker
Communicatieadviseur
Pleegzorgbegeleider
Gezinsmanager
Gezinsmanager
gepensioneerd ambtenaar
Medewerker secretariaat
Coach
Ambulant hulpverlener pleegzorg
Jeugdmaatschappelijk werker
Ambulant medewerker
Jeugdpsycholoog
beleidsadviseur
Receptioniste
Gezinsmanager bij jeugdbescherming
Begeleider verstandelijk gehandicapten
ouder en kind adviseur
MDFT-therapeut
administratief medewerkster
Jeugdmaatschappelijk werker
ambulant woonbegeleider
jeugdzorgwerker
Registratie medewerker
Managementassistent Service Centrum
ouder- en kindadviseur
Gezinsmanager
Pleegzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Pedagogisch medewerker A
Redacteur
Jeugdzorgwerker
Orthopedagoog
ambulant hulpverlener
onderzoeker
coordinator ontwikkeling en opleiding

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
amsterdam
amsterdam
Amsterdam

Opmerkingen

Functie

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Sociaal raadsvrouw
Amsterdam
Jeugdbeschermer
Amsterdam
Amsterdam
Pedagogisch medewerker
Amsterdam
Jeugdzorgmedewerker
Amsterdam
Pleegzorgwerker
Amsterdam
pleegzorg begeleider
Amsterdam
Procesregisseur
Amsterdam
Gedragsdeskundige
Amsterdam
Ambulant hulpverlener
Amsterdam
senior gezinsmanager
Amsterdam
GZ-psycholoog/ Jeugdhulpspecialist
Amsterdam
Jeugd Maatschappelijk werker
Amsterdam
Pleegzorgwerker
Amsterdam
Gedragswetenschapper
Amsterdam
Jeugdbeschermer
Amsterdam
Jeugd maatschappelijk werker
Amsterdam
Ouder- en kindadviseur
Amsterdam
Trainer en onderzoekr pleegzorg
Amsterdam
Amsterdam
Pleegzorgwerker
Amsterdam
jurist pleegzorg
Amsterdam
Pleegzorgwerker
Amsterdam
secretariaatmedewerker Pleegzorg en Verblijf Amsterdam
vertrouwenspersoon
Gezinsmanager/top 1000 regisseur
Top 1000 regisseur
Gezinsmanager
trainer & onderzoeker pleegzorg
senior gezinsmanager
Kindercoach en crisisopvangouder
Gezinshuisouder
Gezinsmanager
Pleegzorgwerker
Ouder- en kindadviseur
Gezinsmanager
Jeugdbeschermer
P&O
kwaliteitsfunctionaris
Gezinsmanager
Jeugdbeschermer

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
amsterdam
amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Opmerkingen

Functie
trainer
Jeugdzorgwerker

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
amsterdam
Amsterdam
amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

senior medewerker klantenservice
gebiedsmanager
Beleidsmedewerker
zorgbemiddelaar/gedragswetenschapper
Medisch adviseur
Jeugdzorgwerker
Coordinator Documentbeheer
Pleegzorgbegeleider
1op1 begeleider
Gezinscoach
Jeugdzorgwerker
Gezinsmanager
werkloos jeugdhulpverlener
Interne begeleider
Teammanager
Begeleider leerondersteuning en
studievaardigheden
Gezinsmanager
Gezinsbegeleidster
Gezinsmanager
Gezinsbegeleider
Jeugdzorgwerker
Gezinsmanager
Jeugdzorgwerker
jeugdzorgwerker
Programmaleider Jeugdzorg
Dramatherapeut

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

gezinsmanager
Gezinsbegeleider a

Amsterdam
Amsterdam

Ouder kind adviseur
Ouder en kind adviseur
Casemanager fact team
Persoonlijk begeleider
ambulant gezinsbegeleider
Jeugdzorgwerker
Gezinsmanager
Gebiedsmanager

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Opmerkingen

De jeugd heeft de toekomst, geef de gemeenten de ruimte voor jongeren en hun ouders.
In deze gemeente is er geen ruimte voor kwaliteit van zorg. De ogen zijn gericht op skj eisen. En
dit terwijl er een kwaliteitsregister is van de eigen beroepsvereniging.
Maar natuurlijk moet er in heel Nederland goede jeugdzorg zijn
Te korte trajecten voor complexe hulpvragen; niet 'productief 'om maar een modern woord te
gebruiken! !
Werkdruk is veel te hoog!

Functie
Gebiedsmanager
Ambulant Gezinsbegeleider
Pleegzorgwerkster
Pleegzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
GZ-psycholoog
Gezinsmanager
Jeugdhulpwerker
Gezinsmanager
Zorgbemiddelaar
Gezinsbegeleidster
Jeugdmaatschappelijk werker
Pleegzorgwerker
Jeugdzorgwerker
orthopedisch medewerker
Orthopedagogisch en ambulant medewerker
Pleegzorg werker
Trainer/onderzoeker
Gezinsmanager
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam - Noord

Gezinsmanager
Psycholoog
Gezinsmanager
Ambulant hulpverlener jeugdzorg
Bestuurder

Amsterdam & Almere
Amsterdam / Heerhugowaard
Amsterdam / Purmerend
Amsterdam Almere
Amsterdam Amsteland, Haarlemmermeer,
Utrecht West. Gooi en Vechtstreek,
Zaanstreek Waterland, Kennemerland,
Holland Rijnland

Instroom medewerker
Directeur bestuurder

Amsterdam Amstelland
Amsterdam Amstelland, Zaanstreek
Waterland, Haarlemmermeer, Utrecht West,
Gooi en Vechtstreek, Holland Rijnland,
Kennemerland

Management Assistente

Amsterdam e.o.

Pleegzorgwerker

Amsterdam e.o.

Opmerkingen

De werkdruk is op dit moment te hoog. Ik heb een caseload van 88% waar ik verantwoordelijk ben
voor 22 kinderen. Echter, komen daar nog 2 gezinnen bij om de 100% aan te tikken, wat de teller
op 24 zet of meer. Kwaliteit voor het kind gaat verloren.

Minder regels minder administratie meer tijd voor cliënten !

Ik zie steeds meer mensen uitvallen en/of een andere baan zoeken omdat ze geen tijd hebben om
hun werk goed te kunnen doen.

Functie

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Jeugdhulpspecialist/Orthopedagoog
Amsterdam e.o.
projectleider videointeractiebegeleiding
Amsterdam e.o.
Trainer & Onderzoeker Pleegzorg
Amsterdam e.o.
Organisatiecoach
Amsterdam e.o. maar natuurlijk heel
Nederland
Senior gezinsmanager
Amsterdam en flevoland
klinisch psycholoog-psychotherapeut
Amsterdam en heel Nederland
Beleidsmedewerker, (lvsc) supervisor, coach Amsterdam en heel Nederland
en interne vertrouwenspersoon
pleegzorgwerker
Amsterdam en omgeving
Ambulant Hulpverlener Crisisteam
Amsterdam en omgeving
strategisch adviseur/teammanager
Amsterdam en omstreken
Jeugdbeschermer
Amsterdam en regio

Ambulant Hulpverlener
gedragswetenschapper
Generalist Jeugdhulpverlener
Jeugdzorgwerker
Sennior Medewerker PGB
Jeugdmaatschappelijk werker
Trajectbegeleider
Management assistent
Pleegzorgwerker
Pleegzorgwerker
Zorgbemiddelaar jeugdbescherming

Projectleider
Pleegzorgbegeleider
pleegzorgwerker

Pleegouder/ Opvoedouder
Gezinsmanager
Pedagogisch medewerker A

Amsterdam en Zaanstad
Amsterdam en Zaanstad
Amsterdam eo

Opmerkingen

vereenvoudig de administratie en laat behandelaren niet administreren maar behandelen!

Graag de wachtlijsten verminderen! We kunnen per kind escaleren, maar elk kind heeft recht op
snelle hulp. Die van mijn collega's, maar ook de kinderen in mijn gezinnen. Graag zou ik willen dat
het concept "Driehuizen" van Spirit uitgebreid worden.

De complexiteit van de aanmeldroute is zo groot dat veel kinderen/jongeren en hun ouders niet of
te laat de juiste hulp krijgen, schandelijk

Amsterdam Noord
Amsterdam zuidoost
Ook over de caseload moet gesproken gaan worden. Dis is echt te hoog.
Amsterdam Zuidoost
Amsterdam, Amstelland Meerlanden,
Eens met de strekking van de brief
Zaanstreek Waterland
Amsterdam, Haarlemmermeer, Zaandam
Amsterdam, Haarlemmermeer, Zawa
Amsterdam, Zaanstad, Schagen, NoordHolland
Amsterdam, zaanstreek en waterland
Amsterdam, Zaanstreek waterland, Diemen,
Uithoorn ouder amstel, west friesland
Amsterdam, Zaanstreek waterland,
haarlemmermeer
Amsterdam, Zaanstreek/Waterland,
16 jaar met plezier en zonder burn-out gewerkt. Huidige situatie is momenteel precies andersom
Meerlanden
Amsterdam. ik wens zeker goede jeugdzorg Ik wens zeker goeie jeugdzorg. En wil weer werkplezier ervaren maw ik wil me weer hulpverlener
voelen. En niet het gevoel hebben dat ik nu meer administratief werk doe dan mij te richten op
mijn clienten.
Amsterdam/ Den Haag
Amsterdam/ gemeente Haarlemmermeer
Amsterdam/ haarlem

Hoop omhoog

Functie
Financieel adviseur
Coach
CGO-medewerker
Consulent Pleegzorg
Beleidsmedewerker

Ambtelijk Secretaris Ondernemingsraad
Administratie
Hbo er op de groep
Jeugdmaatschappelijk werker
Gedragsdeskundige
Jeugdbeschermer en voorzitter Platform
ORen Gecertificeerde Instellingen
Jeugdbeschermer

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Amsterdam/ voor alle gemeentes
Amsterdam/Amstelland Meerlanden
Amsterdam/Haarlem
Amsterdam/Zaanstreek/Waterland/Amstel
Meerlanden
Amsterdam-Amstelland, ZaanstreekWaterland, Haarlemmermeer

Amsterdan
Amsterdsm
Amsteredam
Ansterdam
Ansterdam
Apeldoorn
Apeldoorn

Opmerkingen

lagere werkdruk in de jeugdzorg

Als beleidsmedewerker pleegzorg maak ik van nabij mee hoe hoog de werkdruk in de pleegzorg
is. Het uitgangspunt in de wet om bij uithuisplaatsing kinderen in een gezin te laten wonen, brengt
met zich mee dat de problematiek van kinderen in pleeggezinnen toeneemt. Daarnaast hebben
pleegzorgwerkers een behoorlijke administratielast, doordat zij sowieso per zaak in twee dossiers
werken (een clientdossier en een pleegouderdossier). We ervaren ook een flinke verzwaring van
het aantal begeleide bezoeken, waarbij een kind bijv. onder begeleiding iedere week zowel een
afspraak met de moeder als de vader heeft. En zo valt er nog veel te zeggen over werkdruk. Als
we tegelijkertijd weten dat een aanzienlijk aantal pleegzorgplaatsing ongewenst voortijdig
beëindigen, dan is er nog veel werk aan de winkel om ieder kind, iedere ouder en iedere
pleegouder de hulp en begeleiding te bieden, die nodig is en die van goede kwaliteit is.
Pleegzorgwerkers hebben daar simpelweg meer tijd voor nodig, zodat zij alle goede richtlijnen en
methodieken goed in de praktijk kunnen brengen.

Hard nodig, verandering
"Het lijkt wel vrijwilligerswerk" qua eigen tijd erin stoppen.

Apeldoorn

Door de hoge werkdruk voel ik mij als werker net een machine. Voldoen aan alle eisen, veel
bureaucratie en veel te weinig tijd voor (persoonlijk) contact met cliënten. De kwaliteit van zorg
gaat zienderogen achteruit en dat vind ik een zeer kwalijke zaak.

Jeugdzorgwerker
Jeugdreclassering
Jeugdzorgwerker

Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn

bestuurder
Senior jeugdprofessional
Pedagoochelaar
Jeugdzorgwerker

apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn

Door eerlijke tarieven kunnen wij goede zorg/veiligheid leveren aan kinderen in de knel.
Geen tijd
Gemeentes zij in het voorveld te weinig proffesioneel ingespeeld op de lvb en psychiatrie v ouders
en kinderen
goeie actie ga hier mee door.
Ik ben het eens met de petitie.
Ik ga voor kwaliTIJD ! U toch ook bestuurders ?
Ik wil mijn werk weer kunnen doen met aandacht voor client, met ruimte voor deskundigheid en
ontwikkeling en waarin het proces van de client leidend is. En waarin administratieve rompslomp
ondergeschikt is en blijft.
Zodat ik weer energie krijg van het werk en niet ten onder ga aan werkdruk

Pleegouder en POR lid

Apeldoorn

Samen sterk voor de kinderen

Functie

Opmerkingen

jeugdzorgwerker

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
apeldoorn

Jeugdbeschermer

Apeldoorn

Weinig tijd voor veel gezinnen drukt op de kwaliteit van de hulpverlening. Veel rapportages en
nadruk op wat niet goed gaat of niet goed kan gaan. Dit zorgt voor stress

steeds meer kinderen en gezinnen in de knel door te weinig kennis aan het voorportaal en
vastlopende kinderen door onvoldoende passend onderwijs wat weer leidt tot verhoging van
kosten in het gedwongen kader.

Jeugdbeschermer
Jeugdbescherming
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker

Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Orthopedagoog
Apeldoorn
Jeugdzorgwerker
Apeldoorn
Jeugdbeschermer
Apeldoorn
Jeugdbeschermer
Apeldoorn
MDFT-therapeut
Apeldoorn
CJG medewerker
Apeldoorn
Coördinator Entr'acte Buitenlands zorgaanbod Apeldoorn
Pedagogisch medewerker
jeugdbeschermer
jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Coach Jongerenraad
Pleegzorgbegeleider
Pleegzorgbegeleider
Pleegzorgbegeleider
Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Gedragsdeskundige
Jeugdbeschermer
Klinisch (kinder-en jeugd)psycholoog
Senior jeugdzorg professional
Gezinsouder
Jeugdbeschermer
ambulant / pleegzorgbegeleider

Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
apeldoorn ik wens de clienten een hele
kwalitatief goeie zorg meer tijd voor hun en
minder druk voor ons .

jeugdzorgwerker
Orthopedagoog
Jeugdzorgwerker
Ambulant ondersteuner

Apeldoorn en Deventer
Apeldoorn en twente14
Apeldoorn eo
Apeldoorn Voorst

Geld gaat voor kwaliteit . weg met uren schrijven en de hele papier kraam .

Functie
Gedragswetenschapper

Gemeente (waar je werkt en/of goede
Opmerkingen
jeugdzorg wenst)
Apeldoorn, maar ik werk in meer gemeentes
en ik wens elke gemeente dit toe

Ambulant hulpverlener
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker

Apeldoorn/ Deventyer en Zutphen
Arnhem
Arnhem

Preventie & Veiligheid
Jeugdbeschermer

Arnhem
Arnhem

Jeugdreclasseerder
Jeugdbeschermer
Ambulant hulpverlener A
Persoonlijke begeleidster / Woonbegeleidster

Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem

Crisisinterventor

Arnhem
Arnhem
Arnhem

Helpdeskmedewerker
Jeugdbeschermer/ Crisisinterventor
Jeugdbeschermer
Gedragswetenschapper
Pleeggezinbegeleider
Ambulant hulpverlener
Ambulant Gezinsbegeleider/schoolgericht
maatschappelijk werker
Persoonlijk begeleider
Jeugdzorgwerker A
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Senior Beleidsmedewerker P&O
Gedragsdeskundige
Projectleider
Gedragsdeskundige
Jeugdbeschermer
jeugdzorgwerker
orthopedagoog
jeugdbeschermer

Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem

Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem

Administratieve lasten verminderen zou enorm helpen, maar dat zal basale aanpassingen in de
financiering vergen.
Arnhem en de rest van Gelderland en Overijssel !
De werkdruk is te hoog, vooral ook door de enorme hoeveelheid administratieve handelingen die
we moeten verrichten.
Doe er iets aan!!!!!!!!
Goed initiatief
Goede actie!
Ik ondersteun mijn collega's in de zorg.
n.v.t.
Niet werkzaam in de zorg maar wel bezorgde ouder.
Op dit moment de enige Helpdesk medewerker voor +- 400 medewerkers. (voorheen minimaal
2a3 helpdeskmedewerkers werkzaam voor minimaal 400 medewerkers)
Prima actie
Tevens wordt werkdruk nog hoger gemaakt door beleid SKJ
Vaststaand beleid op lange termijn zonder jaarlijkse wijzigingen
Veel Tijd kwijt om achter de juiste beschikkingen en volumes aan te gaan!

Functie

Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
woonzorgmedewerkster
jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker B
Jeugdzorg werker
Voormalig teamleider Jeugdbescherming
Stagiaire
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Pleegzorgwerker
Onderzoeker Veilig Thuis

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Arnhem
arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem e.o
Arnhem & Nijmegen
Arnhem (gehele regio Gelderland Midden)

Hr adviseur
Gedragswetenschapper

Arnhem e/o
Arnhem en centrumgemeenten

Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Gezinsvoogdes
Jeugdzorgwerker

Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem

Gezinswerker
jeugdzorgwerker c
ambtelijk secretaris
Jeugdreclasseerder
Leidinggevende Expertisecentrum JbGld
beleidsmedewerker
Jeugdbeschermer/gezinsvoogd/voogd
Jeugdzorgwerk C
Gedragswetenschapper
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
directiesecretaresse
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Programmamanager
Jeugdbeschermer

en omgeving
en omgeving
en omgeving
en omliggende gemeenten

Opmerkingen

goede zorg mag iets kosten

Wat al in het bijzonder zou helpen is het werken met langdurige contracten tussen gemeenten en
jeugdbescherming. Dan kun je weer gaan bouwen, nu wordt alles afgebroken, mensen vertrekken,
continuiteit is helemaal weg! ZONDE
Geheel eens met de petitie
Werken aan waardevolle samenwerking voor de jongeren en hun netwerk. Ik ben voor kwaliTIJD

Functie
Gedragsdeskundige

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Arnhem en omringende gemeentes

Gedragswetenschapper
Jeugdzorgwerker

Arnhem en omstreken
Arnhem en omstreken (Centraal Gelderland)

HV vrouwenopvang

Arnhem en Renkum.

Onderzoeker
Gezinsregisseur, Jeugdzorgwerker A
Psychomotorisch therapeut
Jeugdreclasseerder

Arnhem, Deventer, Lochem
Arnhem, Ede
Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe
Arnhem, maar natuurlijk heel Nederland!

Jeugdreclasseerder

Arnhem, Nijmegen en Rivierenland

Regionaal Stafmedewerker Zorg
Clustermanager
Jeugdbeschermer
Intaker huiselijk geweld
Jeugdbeschermer
pleegzorgwerker
pedagogisch medewerker
Pleegzorgwerker
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
secretaresse
secretaresse
Psychomotorisch therapeut
shiatsu therapeut
Gepensioneerd Jeugdbeschermer
Jeugdreclasseerder
Jeugdzorgwerker
Secretariaatsmede
Secretaresse
Jeugdbeschermer
Ambulant hulpverlener
Casemanager Jeugd
Jeugd maatschappelijk werker
Ambulant Hulpverlener
Ambulant hulpverlener
Ondersteuning frontoffice

Arnhem, Nijmegen, Ede, Tiel
Arnhem, Nijmegen,Rivierenland
Arnhem, Wageningen, Overbetuwe
Arnhem/ gelderland
Arnhem/Gelderland breed
Arnhem/Nijmegen
Arnhem/Nijmegen
Arnhem/Nijmegen
Arnhem/Velp/Rheden/Doesburg
Arnhem/Zutphen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen

Opmerkingen
Pas wanneer de gemeentes langdurende contracten afsluiten met de GI 's, kunnen we beter
inspelen op de vragen die er zijn. Zowel op kwaliteit als kwantiteit.
nvt

Van de gemeente moet ik met vrouwen en kinderen spreken om een veiligheidsplan en analyse te
maken. Ik krijg daar 6 uur per week per systeem voor, hierdoor schieten de kinderen(zijn de
toekomst) er vaak bij in. Of ik moet structureel overwerken..........

Iedereen wil het kind/gezin centraal zetten, maar in plaats daarvan gaat het vooral over geld,
regels en protocollen. Dat helpt goed zorg niet!!
De (jeugd)zorg is geen 'markt' van vraag en aanbod. De (jeugd)zorg is: er kunnen zijn met
datgene wat nodig wordt geacht door professionals. Met ook de mogelijkheid van maatwerk.

Hierboven mijn werkgebied ingevuld maar uiteraard wens ik dit voor heel Nederland!

doe jullie best!
eens met de petitie brief
Wachttijd voor psychomotorische therapie bij de GGZ in Assen is meer dan een jaar!

Functie
Jeugdzorgwerker
Pleegzorgwerker
Pedagogisch medewerker
Gezins-&jongerencoach
Gezinshuisouder
Gezinshuisouder
Jeugdzorgwerker
Psychiatrisch Pedagogisch medewerker
jeugdbeschermer/gezinsvoogd
jeugdhulpverlener
Pedagogisch medewerker
Maatschappelijk werker
Maatschappelijk werker
jeugd en gezinscoach
Jeugdwelzijns werker
Jeugdzorgwerker B
Jeugdzorgwerker
jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker D
Brede jeugdprofessional
Jeugdzorgwerker
Brede jeugdprofessional Basisteam jeugd en
Gezin
brede jeugdprofessional en PIt GGZ
Brede jeugdprofessional

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Assen
Assen
Assen en Tynaarlo
Asten
Barneveld
Barneveld
Barneveld
Barneveld
Barneveld
Barneveld Nijkerk Scherpenzeel
Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel,
Hoevelaken
Bedum
Bergeijk
Bergeijk
Bergen (NH)
Bergen NH / heelNederland
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
bergen op zoom, roosendaal, halderberge,
steenbergen
Bergen op Zoom/Roosendaal/Steenbergen

Opmerkingen

Meer bekendheid over 18+ pleegzorg en kortere lijnen
Papieren werkelijkheid kan echt minder. Meer tijd voor het kind, minder papierwerk.
Meer geld naar de jeugdzorg! Meer personeel!
De jeugd verdient de toekomst, daar moet niet op bezuinigd worden, maar juist in geïnvesteerd.
Kinderen en jongeren zijn de toekomst, zij verdienen de beste zorg
Voldoende tijd om kwaliteit te kunnen bieden

-

Grenzen aan bezuinigingen, kind heeft de toekomst
Ik onderschrijf de brief naar alle gemeenteraden met 100%

Bernheze
Bernheze
Bernheze
Bernheze
Bernheze
Bernheze
Bernheze (en samenwerkende gemeenten)

brede jeugdprofessional (medewerker
Basisteam Jeugd en Gezin)
gezinshuisouder
Pedagogisch medewerker b
Logopedist
Cjg coach
AKJ vertrouwenspersoon

best
Betuwee
Beverwijk
Beverwijk
Beverwijk en Amsterdam

Pedagogisch medewerker B
trajectbegeleider
jeugdbeschermer

Bijzonder Jeugdwerk
Binnenmaas
BJZ Limburg

In alle gemeenten wordt bezuinigd op jeugdhulpverlening. Dit moet landelijk anders geregeld en
gefinancierd worden.

stel het kind en gezin centraal in de praktijk

Functie
Journalist
Cjg coach
Ambtelijk secretaris OR
Leiderschapscoach
jeugd en gezinswerker
Jeugd- en gezinswerker

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Blaricum

Pleegzorgwerker

Bloemendaal
Bloemendaal
Bloemendaal
bodegraven reeuwijk
Bodegraven-Reeuwijk
Bodegraven-Reeuwijk
borger odoorn
Borne
Bovenregionaal, regio west-friesland en
alkmaar
Boxtel
Brabant

Pedagogisch medewerker
Jeugdzorgwerker
opleidingscoordinator
voorzitter centraal mz orgaan
Behandelcoordinator

Brabant
Brabant (crisisteam werkt regionaal)
Brabant breed
Brabant en Limburg
Brabant noord oost

Jeugdzorgwerkers A
Supervisor MST
Manager P&O

Brabant Noord- Oost ( region BNO)
Brabant Noord-Oost
Brabant Noordoost en Gelderland

Jeugdzorgwerker
directeur
Coordinatie JeugdzorgPLus
jeugdzorgwerker
susteemtherapeutisch werker

Brabant West
Brabant, Limburg, Zeeland, Gelderland,
flevoland, Drenthe en Overijssel
Brabantbreed
brabantse wal
breda

Jeugdbeschermer /jeugdzorgwerker

Breda

Ambulant medewerker/ STW’er
Jeugdbeschermer
pedagogische medewerkster
Jeugdzorgwerker

Breda
Breda
breda
Breda

coördinator dagbesteding
Jeugd consulent
jeugdzorgwerker

Opmerkingen
Elk kind heeft recht op een goede start. In het begin investeren, bespaart uiteindelijk meer, niet
alleen geld, maar ook leed!

minder regeltijd, minder bureaucratie en meer en door overheid vaste niet onderhandelbare reëel
tarieven.
Laten we de inhoud weer voor op zetten met elkaar!

We moeten steeds zwaardere cliënten helpen met steeds minder financiële middelen. Daarbij
loopt de registratiedruk enorm op.

Transitie en transformatie gelijktijdig doorvoeren en dat met een uiterst kwetsbare en belangrijke
doelgroep, onze jeugd, is verkeerd uitgepakt, leidt tot onnodige crisismanagement en bovenal
risico's voor het kind. Graag spoedig herstellen!

Minder DRUK, Meer RESULTAAT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cliënten moeten beter bediend kunnen worden en daar is geld voor nodig. Onze jeugd is de
toekomst. We mogen hen en hun ouders nooit in de kou laten staan!
De kinderen zijn er bij gebaat als er een doorgaande lijn van hulpverlening komt waarin de
CJG's/wijkteams, veilig thuis en de jeugdbescherming veel eerder dan nu bij elkaar aansluiten en
gebruik maken van elkaars expertise. Daarnaast een plan waar iedere hulpverlener die betrokken
is in mee kan gaan ipv zoals het nu is dat iedere organisatie zijn eigen plannen (moet) schrijft
omdat we ons vooral moeten verantwoorden.
Die werkdruk is niet meer te doen!
Meerjarencontracten met de gemeente(s): NOODZAAK !!
onveilige werksituatie door bezuiniging van personeel

Functie

Jeugdzorgwerker c
Gedragsweteschapper
Consulent

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda / Noord-Beveland / Nijmegen
Breda / Oosterhout

Jeugdzorgwerker
Secretariaatmedewerkster
Netwerkonderzoeker pleegzorg

Breda en omstreken
Breda en Roosendaal
Breda eo

Jeugdzorgwerker

Breda West Brabant Oost

Pleegzorgwerker
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Pleegzorg begeleider
Pleegzorg begeleider
Begeleider Pleegzorg, PMTO therapeut
jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
jeugdzorgwerker
Plaatsingscoördinator GJH
Jeugdzorgwerker
Pleegzorg begeleider
Beleidsadviseur
Hulpverlener 1
Jeugdzorgwerker D
Jeugdzorgwerker D
CJG
Persoonlijk begeleider
Vrijwilliger
Kindmentor vrouwenopvang
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Coach in de kinderopvang
poh ggz
Beleidsmedewerker
Jeugdzorgwerker
jeugdzorgwerker
Ambulant hulpverlener
Pleegzorg begeleide r

Opmerkingen

Wordt tijd dat hier wat aan gedaan wordt. Te schandalig.
Uiteraard wens ik voor elk kind, in elke gemeente goede jeugdzorg.
jeugdzorginstelling JUZT gevestigd in Breda en vnl. werkzaam in Z-W Branant kondigt opnieuw
reorganisatie met gedwongen ontslagen aan (BN de Stem d.d. 13-03-2018)
nvt
Bureaucratie neemt toe in plaats van af en onzekerheid en krimp treffen de goeie mensen. En
maken dat de hulp te laat start voor de client

Functie
School CJG-er
Persoonlijk begeleider

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Breda, Baarle-Nassau, Alphen-Chaam
Breda, oosterhout

Vaktherapeut

Breda, Oosterhout

Jeugdzorgwerker C
Secretariaatsmedewerker
secretariaatsmedewerker
Jeugdzorgwerker
Kwaliteitsmedewerker Jeugd

Breda/Oosterhout eo
Breda/Roosendaal
Breda/Roosendaal
Breda/Roosendaal
BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo)

senior jeugdzorgwerker

BUCH gemeentes

Jeugdconsulent
Eigenaar
Moeder en juf

BUCH werkorganisatie
Bunnik
Bunnik en Houten

Jeugdhulpverlener

jeugd- en gezinscoach
jeugd- en gezinscoach
jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker

Bunschoten-Spakenburg
Buren
Capelle aan den IJssel
Capelle aan den IJssel
Capelle aan den IJssel
capelle aan den ijssel
Capelle ad ijssel / Krimpen A/d Ijssel

jeugdbeschermer
Ik vind dat deze mensen die hir

capelle/krimpen aan den ijssel
Castricum

Jeugdconsulent
Bedrijfsmaatschappelijk werker
Tante van een medewerker

Castricum
Castricum
Castricum
Castricum
Castricum
Castricum, Heiloo en Uitgeest
Centraal Gelderland
Centreaal Gelderland
CJG Den Haag
Combinatie Jeugdzorg werkt binnen ZO
Brabant.
Cranendonck

Jeugd consulent
Jeugd & Gezinscoach
jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Gezinscoach
Ambulant hulpverlener Pleegzorg
Jeugd en gezinsprofessional

Opmerkingen

Werkdruk is hoog. Zorgdraag analyseren en oppakken dmv een hulpverleningsplan kost tijd. Er
wordt vanuit gemeentes in eerste plaats gedacht vanuit een kostenplaatje i.p.v. te kijken naar
welke hulp nodig is.
Zeer herkenbare voor mij, deze problematiek. Werk is niet in de gegeven uren te proppen als je
zorgvuldig wilt werken, door de achterlijke hoeveelheid administratie

Er is onvoldoende erkenning voor de problematiek en wat er voor nodig is om goede hulp aan alle
jeugdigen (tot 23 jaar) te bieden

Het kind en haar behoeften moeten altijd uitgangspunt zijn, alleen dan kan de zorg goed zijn.

Ik zou graag meer tijd hebben en zo echt kwaliteit kunnen bieden ik merk dat er altijd een paar
zaken op de achtergrond staan omdat het werk teveel is. De gezinnen waar ik me vol instort
bereiken vaak erg veel en de maatregel is daardoor ook van korte duur.
Ik vind dat alle medewerkers die hier voor werken meer tijd en aandacht kunnen en willen geven
aan die personen die dit nodig hebben.

Functie
Jeugd en gezinsprofessional
Jeugdhulpverlener
Jeugdreclasseerder
communicatieadviseur
Jeugdbeschermer
gezinsvoogd
Orthopedagogisch medewerker
dagbehandeling
Jeugdzorgwerker A
Jeugdreclasseerder
Jeugzorgwerker
Pedagogisch medewerker, vrijwilliger
Bezorgde burger
Medewerker CJG
Maatschappelijk Werker SKJ
Kindertherapeut
Kindertherapeut
Jeugdbeschermer

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Cranendonck
Cranendonk, Valkenswaard, regio A2
Cuijk, Boxmeer, Grave
culemborg
D'chem Oude IJsselstreek
DDFK
DDFK gemeenten
De 14 Twentse gemeenten
De Achterhoekse gemeenten
De Bilt
De Bilt
De Bilt
De Bilt en Nieuwegein
De Fryske Marren
De Fryske Marren
De Fryske Marren
De gemeenten binnen Gelderland

Bestuurder
Jeugdzorgwerker / (gezins)voogd
Jeugdbeschermer

De gemeenten binnen Holland Rijnland
De gemeenten in de provencie Drenthe
De gemeentes die onder Overijssel vallen

Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
Gezinshulpverlener
Jeugdbeschermer

De gemeentes in Twente
De Jeugd en Gezinsbeschermers
De Stellingwerven /Friesland
de veertien gemeenten in Twente

Jeugdprofessional

Dechtsteden

Opmerkingen

Lijkt me duidelijk dat kinderen de toekomst zijn en de moeite waard om te investeren!!
de focus op: het kind centraal

Door marktwerking werken wij ruim onder de kostprijs. Wij hebben complexe en overvolle case
loads en het tuchtrecht is ook nog eens van toepassing, door de verplichtte SKJ registratie
waardoor wijzelf verantwoordelijk zijn voor de zaken die op onze namen staan.
Dit alles zou niet moeten mogen binnen de Jeugdzorg. Wij werken met kinderen die in hun
ontwikkeling bedreigd worden en ten alle tijde hulp zouden moeten kunnen krijgen maar hebben
nu te weinig handen. Een bekend probleem binnen de jeugdzorg maar doordat LJ&R de meest
complexe doelgroep bediend zou dit juist beter betaald moeten worden dan de reguliere GI's voor
OTS en voogdij.

Eens
Meer zekerheid, continuïteit (langere contractperioden voor een reële prijs) en verder bouwen aan
de samenwerking

Functie
Pleegzorgwerker

Jeugdzorgwerker d
Adviseur
ambulant hulpverlener
JeugdZorg medewerker
Kindertherapeut

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Delft

Delft
Delft
Delft
Delft
Delft
Delft, Midden-Delfland, Westland

Opmerkingen
Ik pleit voor minder administratief werk (rapportages, plannen, risicotaxatielijsten, andere lijstjes,
etc. etc.), maar meer tijd voor gesprekken met pleegouders, met de pleegkinderen, met andere
hulpverleners, met collega's (casuïstiekbespreking, intervisie, inhoudelijk werkoverleg, etc.).
Doordat we zo vaak achter de computer zitten, is het werk minder leuk en je voorkomt er echt
geen calamiteiten of incidenten mee. Doordat er steeds meer van de werker gevraagd wordt,
neemt de werkdruk toe. Het wordt te veel, collega's vallen één voor één om.

Integratieve kindertherapie biedt snel toegankelijke en laagdrempelige hulp aan kinderen en
ouders die er samen even niet uitkomen. Vanuit de inkoop H10 is bepaald dat deze vorm van hulp
niet vergoed wordt (omdat een BIG-registratie vereist is). In vele andere gemeentes wordt
integratieve kindertherapie wel vergoed, zodat het kind en zijn ouders vaak al snel weer op eigen
kracht verder kunnen. Het is mijn wens dat voor alle kinderen hulp toegankelijk is en niet alleen
voor de kinderen van ouders die zelf hulp kunnen bekostigen.

Pleegzorgbegeleider

Delft, Rijswijk, Westland, Pijnacker
Nootdorp, middendelfland

Zorg op maat voor kinderen is belangrijk, goede hulp heeft effect en is op lange termijn goedkoper,
minder werlklozen, minder uitkeringen, minder daklozen, verslaafden of psychiatrie. Pleegzorg tot
21 jaar is heeeeeel belangrijk. Je laat je eigen 18 jarige het toch ook niet zelf opknappen.....

docent

Delft/Dordrecht

Moeder
Gespecialiseerd Ambulant Begeleider
Jeugdreclasseerder
Coördinator
Ambulant Werker
Jeugdbeschermer

Delfzijl
Delfzijl
Delfzijl/Appingedam/Loppersum
Den Boch
Den Bosch
Den Bosch

Werkbare arbeidsrelaties voor jeugdwerkers eerst! Pas daarna kan passende jeugdzorg geboden
worden.
Dit is echt heel erg nodig

Jeugdzorgwerker
Ervaringsdeskundige
Jeugdzorgwerker
Medewerker Adviesteam
Jeugdzorgwerker
jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Gedragswetenschapper

Den Bosch
Den bosch
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
den bosch
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch

Stop de regeldrift vd overheid.
Geen citroen meer over om in te knijpen....
Het is belangrijk dat wij kunnen werken volgens de caseloadnorm en niet elke keer weer de
noodzaak voelen extra casussen op te pakken.
Ik hoop dat dit signaal serieus wordt genomen
Stop met het uitkleden van de jeugd hulp instellingen
Veel te hoge werkdruk door steeds meer vechtscheidingen en te weinig personeel.

Functie

ambtelijk secretaris ondernemingsraad

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Den bosch
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch

Jeugdzorgwerker
Jeudgzorgwerker
Jeugdbeschermer
Gedragswetenschapper
Pleegzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
jeugdzorgwerker
Gezinscoach

Den Bosch
Den bosch
Den Bosch
Den Bosch / Eindhoven
Den Bosch eo
Den Bosch, Land van Cuijk
Den Bosch, Meierijstad
Den Bosch, Oss, Cuijk, Veghel etc
Den Bosch/Oss
Den Haag

Leerkracht

Den haag

De grote wisseling van mensen en korte duur van contracten zorgt voor slechte communicatie
tussen onderwijs/ gezin en jeugdzorg en dat gaat ten koste van de kinderen!!

Gezinscoach

Den Haag

De recente aanbesteding door de Gemeente Den Haag is op onverantwoorde wijze uitgevoerd
door ambtenaren die alleen benul hebben van euro's en geen verantwoording hoeven af te leggen
als er schrijnende situaties ontstaan. Signalen vanaf de werkvloer werden actief genegeerd en
ontmoedigd. Mijn hoop is dat dit niet nogmaals gebeurt!

jeugdbeschermer

Den Haag

De werkdruk is enorm gebleken. En met name in het gedwongen kader. Graag minder
kinderen/gezinnen per medewerker om niet alleen brandjes te blussen maar constructief bezig te
kunnen zijn. Inzetten op de klik met ouders in het belang van de kinderen. De hoeveelheid zaken
zijn hetzelfde gebleven per jeugdbeschermer. Echter de zaken zijn steeds complexer geworden en
vragen meer tijd omdat in het voorveld zijn 'afgevangen'. Dan kan niet meer dezelfde kwaliteit
geleverd worden aan het kind.

Pleegzorgbegeleide
Jeugdreclasseerder
Jeugdzorgwerker
Gezinsbegeleider

Opmerkingen

ik onderstreep de inhoud van de brief aan de gemeenteraadsleden - de jeugdzorgorganisaties
doen er zelf alles aan om de werkdruk te verlagen. Dit zie ik direct doordat ik voor de
ondernemingsraad werk. Nu zijn de gemeenten aan zet om hier ook hun bijdrage aan te leveren.
Zij zijn het verplicht aan al die jeugdzorgwerkers die met hart en ziel hun werk doen.

Veel te veel kinderen wachten op goede deskundige zorg
minder lange wachtlijsten en minder administratieve werkzaamheden

De aanbestedingen zorgen voor te veel verschuivingen van werknemers tussen de
moederorganisaties. Dit zorgt elke keer voor onrust onder de werknemers. Verder is het verschil in
arbeidsvoorwaarden erg groot tussen de verschillende organisaties. Dit heeft als effect dat
mensen andere banen gaan zoeken en geen zin meer hebben om Gezinscoach te blijven. Dit zijn
vaak mensen met passie voor hun vak, maar zich gedwongen voelen om hun heil ergens anders
te zoeken. Ook ik ga ergens anders werken omdat het gerommel binnen de organisatie na drie
jaar te veel onrust geeft.
Het belangrijkste effect van alle onrust, is dat de gezinnen/ kinderen die in de hulp zo hard nodig
hebben, dit niet goed genoeg krijgen.

Functie
Gezinscoach

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Den Haag

Opmerkingen

Teamleider Reclassering Nederland
Sociaal pedagoog

Den Haag
Den HAag

Docent NT2

Den Haag

gezinscoach
Jeugdbeschermer

Den Haag
Den Haag

Jeugdbeschermer
jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker pleegzorg
jeugdbeschermer
Leerkracht basisonderwijs
reclasseringswerker

Den Haag
Den Haag
Den Haag
den haag
Den Haag
den haag

Directiesecretaresse

Den Haag

Te lange wachtlijsten voor kinderen die psychische hulp nodig hebben!! Teveel druk op
jeugdzorgmedewerkers. Zorg voor bijscholing zodat meer werklozen aaan de slag kunnen in de
jeugdzorg. Meer samenwerking en minder bureaucratie. 1 verantwoordelijk wethouder voor jeugd!

Systeembeheerder

Den haag

Vergeet ook de ondersteunende diensten niet, zij hebben ook een zware last sinds de transitie in
2015

ZVER
Maatschappelijk Werk
projectondersteuner gemeente Den Haag
Jeugdbeschermer
Seh verpleegkundige
Ambulant hulpverlener
gezinscoach cjg
Gegevensbeheerder
Jeugdzorgwerker A
gezinscoach
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
gezinsvoogd
Jeugdzorgwerker
Gezinscoach
jeugdzorgwerker

Den haag
Den Haag
Den Haag
Den haag
Den haag
Den Haag
den haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den haag

Dit is zeker waar maar ook de steeds weer gereorganiseerd worden. Er is geen stabiliteit. Dat is
juist zonodig in dit werk
Goede jeugdzorg voorkomt problemen in de toekomst.
Goede zorg kunnen leveren mag op geen elke gebied beperkingen hebben! Zorg geven is zorg
krijgen! maar dan wel voor de 100 procent!
Ik ben niet werkzaam in de Jeugdzorg maar ken de problemen van nabij. Daarom ondersteun ik
deze brief. Gemeenteraden, ga aan de slag!
kwaliteit voor het kind
Meer geld voor minder gezinnen per jeugdbeschemer: We willen meer kunnen doen dan alleen
maar brandjes blussen.
Meer stabiliteit, NIET elk jaar andere zorgaanbieders omdat die het iets goedkoper kunnen
meer tijd voor pupillen is noodzakelijk om kwaliteit te kunnen borgen
Mijn werkdruk is al jaren te hoog!!!!!
moet gelden voor alle gemeentes
Neem de professional serieus
te hoge werkdruk, niet zorg dekkende prijzen, hoog ziekteverzuim, moeilijk juist personeel te
kunnen krijgen, veel administratieve rompslomp, marktwerking zorg, kortom zorgelijk! tijd voor
actie dus. Goed initiatief.

Functie
Cjg gezinscoach
Orthopedagoog
gezinscoach
orthopedagoog
Teammanager
Gezinscoach
CJG gezinscoach Den Haag
Pedagogisch medewerker
Gezinscoach
Jeugdbeschermer
Directiesecretaresse
trajectbegeleider
Maatschappelijk werker
Maatschappelijk werker
Gegevensbeheerder
Vertrouwenspersoon
Pleegouder
Speltherapeut
peuterleidster vve
Vertrouwenspersoon
Teammanager
Locatie coördinator
POH-GGz
Agogisch werker
Schoolmw
Jeugdzorgwerker
Ambulant Begeleider
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker D
Jjeugdbeschermer
Gezinscoach CJG den haag
Teamondersteuner
Vaktherapeut
Klnisch psycholoog
Gezinscoach
Pedagogisch medewerker
Jeugdzorgwerker
Pedagogisch medewerker
Jeugdhulpverlener pleegzorg
Ambulant hulpverlener/16+ coach
Ambulant Hulpverlener Pleegzorg

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den haag
Den Haag
Den haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
den haag
Den Haag
Den haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag / regio Haaglanden
Den Haag + Randgemeenten
Den Haag e.o.

Opmerkingen

Akkoord
De jeugdzorg is er op achter uitgegaan dit gaat ten koste van het kind en dat mag niet!
Focus op het kind

Functie
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Gedragswetenschapper Leger des Heils
Jeugdbescherming en reclassering

Bestuurder
Ambulant Jeugdhulpverlener
Gezinstherapeut
Jeugdzorgwerker
Gedragswetenschapper
Stagiaire
Ambulant Hulpverlener
jeugdzorgwerker
Senior jeugdzorgwerker
Pleegzorgbegeleider
Jeugdzorgwerker B
Jeugd- en Gezinsbeschermer
Jeugd en gezinsbeschermer
Jeugd- en gezinsbeschermer
Jeugd- en gezinsbeschermer
pleegzorgwerker
jeugdzorgwerker c
Jeugdzorgmedewerker
Administratief medewerker
Jeugdzorgwerker C
Jeugdhulpverlener
Groepsmedewerker
Ambulant hulpverlener
Jeugdzorgwerker
Pleegzorgwerker
Jeugd- en Gezinsbeschermer
Ambant werker
Jeugdzorgwerker B

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Den haag Leiden Alphen aan den Rijn
Gouda
Den Haag, Rijswijk, Delft, Zoetermeer,
Westland, Leidschendam-Voorburg
Den haag, Rotterdam, Zuid holland Zuid,

Den Haag, ZHZ, ZHN, ZHM
Den Haag/Westland
Den Helder
Den helder
Den Helder
Den Helder
Den Helder
Den Helder
Den Helder
den helder
Den Helder
Den Helder
Den Helder
Den Helder
Den Helder
Den Helder
den helder
Den helder
Den Helder
Den Helder
Den Helder
Den Helder
Den Helder
Den Helder
Den Helder
Den Helder
Den helder
Den Helder
Den Helder
Den Helder

Opmerkingen
Bandbreedte caseload 15-17

De jeugdbeschermer wordt geconfronteerd met hoge caselaod, zware intensieve problematiek,
mondige ouders, druk vanuit media, klachten van ouders, financiële zorg van de gecertificeerde
instelling, te kort aan plekken voor jeugdigen, te kort aan crisisplekken, lange wachttijden voor
hulpverlening; wat allemaal schadelijk is voor de ontwikkeling van het kind. Tijd en aandacht en
relatie zorgen ervoor dat er echt dingen aangepakt kunnen worden en beter gaan. Hier is veel te
weinig tijd voor!!!!

Eveneens werkzaam in de gemeente Hoorn

Functie
Jeugdzorgwerker

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Den Helder

Jeugdzorgwerker
ambulant werker
jeugdzorgwerker c
Jeugdzorgwerker

Den Helder
Den Helder
Den helder
Den Helder en Alkmaar

relatie- en gezinstherapeut

Den Helder, Hollands Kroon, Hoorn,
Medemblik en Enkhuizen
Den Helder, Schagen en Hollands Kroon
den helder, schagen, hollands kroon
Eigenlijk heel Noord holland
Den Helder, Schagen, Hollands Kroon
Meer tijd voor de gezinnen, minder tijd voor alle administratie!!!
Den Helder, Schagen, Texel, Hollands Kroon

jeugd en gezinsbeschermer
gezinsvoogd
Ambulant hulpverlener
Jeugdzorgwerker
Ambulant medewerker
Jeugd- & Gezinsbeschermer
Ambulant hulpverkener
Persoonlijk beheleider
Ambulant hulpverlener
Informatie medewerker
Hoofd CA en ICT
Vrijwilliger
pedagogisch medewerker B
medewerker clientenadministratie
Geen, Voorheen Werkbegeleider Jeugdzorg

Den Helder/ Schagen
Den Helder/Alkmaar/Schagen/Hollands
Kroon
Den helder/Schagen /texl
Denekamp
Denhaag
Deurne
Deurne
Deurne
Deurne
Deurne
Deurne

Opmerkingen
Problematiek neemt toe maar de personeelsformatie niet.
Er is onvoldoende personeelsformatie om altijd met 2 professionals op de werkvloer te staan. Men
staat op mijn werkplek structureel de halve dag alleen. Dit zorgt voor onveilige situaties en een
verzwaring van de werkdruk. Aan echt behandelen komen we slecht toe door al het papierwerk.
Dit is verdriedubbeld in de afgelopen jaren.
Tevens werken de wachtlijsten in de jeugdzorg meer problemen bij de jongeren in de hand. Maar
instellingen durven hun handen hier niet aan te branden omdat dit een spanningsveld geeft in de
liquiditeit.

De tijd die beschikbaar wordt gesteld aan de begeleiding is te kort wat maakt dat juiste begeleiding
te duur is en niet mag worden uitgevoerd. Zijn we dan aan het hulpverlenen of pappen en nat
houden? Hopen we dat het niet erger wordt, hebben we (een beetje) zicht op wat er rondom het
kind gebeurd en hebben we een "mooi" toonbeeld van dat we er zijn.
Maar we kunnen niet genoeg. Kinderen hebben meer nodig dan even een trajectje, we moeten
meer met ouders/verzorgers aan de slag kunnen en vooral meer tijd hebben om intercollegiaal
overleg te kunnen plegen als wij dat nodig vinden. Maar naast het traject, moet er zeker ook tijd
zijn voor persoonlijk contact met het kind (en zo nodig de omgeving).
"Het kind centraal" mag wel eens waar worden gemaakt.

Alle gemeenten in Nederland vereisen natuurlijk goede jeugdzorg
Goede actie. Succes!
Goede zaak
Hoge werkdruk vanwege bezuinigingen
Personele bezetting op clientenadministratie is gehalveerd. Werkhoeveelheid niet.
Voor goede ondersteuning aan jeugdzorgwerkers is geen geld meer!

Functie

Dramatherapie stagiaire
behandelcoordinator

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Deurne
Deurne
Deurne
Deurne
Deurne
Deurne
Deurne
Deurne
Deurne
Deurne (en 109 andere gemeenten...)
Deurne en Boxtel
Deurne, Helmond, Uden, Veghel, en alle
andere gemeentes
Deurne/Helmond/Venlo
Deurne/Venlo

gezinscoach

Deventer

De verandering die door de invoering van de transitie zijn erg groot en zijn naar mijn idee de
oorzaak van de werkdruk. Verder is het opvallende dat de zorgaanbieders geen
verantwoordelijkheid durft te nemen en te dragen. dit betekend dat iedereen de regie bij gemeente
neerlegt.

Gezinshulpverlener
MST therapeut

Deventer
Deventer

vertrouwenspersoon

Deventer

Ambulant (gezins)hulpverlener
expert klant en markt
ambulant hulpverlener

Deventer
Deventer
deventer

graag minder werkdruk. Zodat de zorg goed verdeeld kan worden.
Het is verschrikkelijk om te zien dat de mensen die met passie en hun hart en ziel klaar staan voor
de kwetsbare mensen in de samenleving het zo moeilijk wordt gemaakt.
Ieder kind heeft veiligheid, stabiliteit, aandacht en goede hulp nodig om te kunnen groeien naar
echte volwassenheid.
Primaire taak van mijn werk zijn de gezinnen! Daar heb ik voor gekozen.
Stop de verschralingen de bureaucratie in de zorg. Investeer in de jeugd!
tis moeilijk te snappen, niemand weet exact hoe het werkt, alles wordt alleen maar duurder

Praktijkbegeleider
Bestuurder
Jeugdbeschermer
Ambulant Hulpverlener
orthopedagoog
Gezinscoach
Jeugdbeschermer
Ambulant hulpverlener
Pedagogisch werker
Gezinscoach
jeugdbeschermer
vertrouwenspersoon
Pleegzorgwerker

Deventer
Deventer
Deventer
Deventer
Deventer
Deventer
Deventer
Deventer
Deventer
Deventer
deventer
Deventer
Deventer

Pedagogisch medewerker
Pedagogisch medewerker B
P&O Adviseur
Pedagogisch medewerker B
Pedagogisch medewerker B
Stagiaire P&O
Personeelsadministratie
Ouder
Gastvrouw
Beleidsmedewerker
pedagogisch medewerker B
Pedagogisch medewerker B

Opmerkingen

Goede mensen vertrekken door de druk. Zorg voor fair tarief en drukverlaging in de zorg.

Nog nooit gestaakt, al jaren uitgemolken.....tsja de jeugd mag niet de dupe worden....wij wel?

Functie
ambulant hulpverlener
Pedagogisch medewerker
Ambulant hulpverlener
Jeugdzorgwerker C
Jeugdbeschermer
Medisch Pedagogisch Zorgverlener
gezinscoach
functioneel beheerder
Gezinscoach
gezinscoach
Gezinshulpverlener
Jeugdzorgwerker A

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Deventer
Deventer
Deventer
Deventer
Deventer
Deventer
deventer
Deventer
Deventer
Deventer
Deventer
Deventer

jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Man en steun en toeverlaat van
jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
Pleegzorg begeleider en Pmto therapeut
Expert Klant&Markt
ambulant (gezins)hulpverlener

deventer
Deventer / Apeldoorn
Deventer Arnhem

Jeugdbeschermer

Deventer, maar uiteraard alle gemeenten in
NL !
Deventer, Zutphen, Apeldoorn
Deventer/ Overijssel/ Nederland
Deventer/ Zutphen
Diemen Uithoorn Ouder-Amstel
Dinkelland
Dinkelland
Diverse gemeenten
Diverse gemeentes in Drenthe
Diverse gemeentes in Noord Holland Noord

Regiomanager
vertrouwenspersoon
jeugdzorgwerkerC
Gezinsmanager
Gedragswetenschapper
Jeugdhulpverlener
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker pleegzorg

Deventer Arnhem
Deventer e.o.
Deventer en Harderwijk
Deventer, Arnhem, Harderwijk, o.a.
deventer, Lochem

Opmerkingen

Ik wil weer bezig zijn waarvoor ik dit werk ben gaan doen en dat is werken in de gezinnen

Zorg dat de jeugdzorg goed blijft....

Ik heb steeds meer tegenzin t.o.v. het werk. Ik werk al jaren met trots in gezinnen en met grote
passie en plezier. Echter steeds meer gaan mijn uren nu op aan vooral andere zaken dan het
directe gezinswerk. Dit was ook de reden dat ik maart 2017 minder ben gaan werken eigenlijk om
het "andere werk" ( administratie, rapportages, contacten met gemeenten o.a. voor beschikkingen,
aan de computer zitten, veranderingen programma's eigen maken, telefoneren, etc. etc.) af te
kunnen krijgen.
Dit betekent soms dat ik in mijn "vrije tijd" naar de gezinnen ga. Van de gekke!

Hoog tijd!!

Kwetsbare kinderen en jeugdigen verdienen fatsoenlijke zorg. Dat is goed voor hen, maar ook
voor ons allemaal!

Functie
Projectmedewerker Onderwijs en Jeugdhulp

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Diverse regio's

Jeugdzorgwerker
Tandartsassistente
Verkoopster

Doetinchem
Doetinchem
Doetinchem
Doetinchem
Psychosociaal therapeut
Doetinchem
Jeugdbeschermer
Doetinchem
Jeugdbeschermer
Doetinchem
Jeugdzorgwerker pleegzorg
Doetinchem
jurist
Doetinchem
Gz-psycholoog
Doetinchem
Jeugdzorgwerker
Doetinchem
Zorg technoloog
Doetinchem
Jeugdzorgwerker
Doetinchem en omliggende gemeente
Achterhoek
Jeugdbeschermer
Doetinchem Oude-Ijsselstreek
Orthopedagogisch medewerker
Dokkum (Friesland) gemeente De Marne(
Groningen)
trainer gezinscommunicatie
Dongen
Orthopedagogisch begeleider dagbehandeling Dongeradeel

Opmerkingen
Door budgetplafonds per aanbieder wordt de keuzevrijheid voor cliënten ingeperkt. Tevens zorgt
dit ervoor dat aanbieders geen prikkel krijgen om zorgkwaliteit te verhogen (immers: de kwalitatief
'beste' organisaties zitten vanzelf vol en dan worden cliënten doorgestuurd naar hun 2e, 3e of
laatste keuze). De budgetplafonds worden in veel regio's afgeschaft, echter nog niet overal.
Voor alle kinderen in mijn eigen mooie stad!

Maak me zorgen

uiteindelijk geldt dit voor alle gemeentes....

En verder wens ik goede jeugdzorg in heel Nederland

Senior Adviseur
Orthopedagoog-Generalist NVO

Dongeradeel
Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel, Vermindering administratie (de verhouding cliëntcontact en administratie is nu 1:1!), alleen
Kollumerland, Tytsjerksteradiel,
administratieve veranderingen doorvoeren als het echt niet anders kan (nu jaarlijks) en als het kind
Smallingerland, Leeuwarden, Achtkarspelen er de best passende hulp door krijgt, zichtbaarheid van kwalificaties en opleiding in aanbesteding
en financiering (er is in Friesland geen onderscheid zichtbaar tussen HBO, WO of WO+ ); hoofden onderaannemerschap vanaf dit jaar betekent dat kinderen, waarvoor dit geregeld moet worden,
langer moeten wachten op hulp, omdat er na de intake overleg plaats moet vinden tussen de
hoofd- en onderaannemer, voordat er een contract ligt dat aan alle juridische voorwaarden voldoet.
Pas daarna kan de hulp echt starten. Deze overlegtijd en bijbehorende administratie maken de
zorg tevens duur; deze zullen toch uit de budgetten voor de kinderen gehaald moeten worden.
Daar lijkt van tevoren niet over nagedacht te zijn. Etc.
Toch blijft het werk boeiend en het werken met de kinderen en hun ouders fantastisch. Ik zou het
toejuichen dat er in de jeugdzorg meer tijd en kwaliteit naar de kinderen zou kunnen gaan. Ik hoop
dat de beleidsmaker deze mening delen. Ik wens hen veel wijsheid.

ambulant hulpverlener pleegzorg
jeugdzorgwerker

Door heel Friesland
door heel Nederland

Functie
jeugdprofessional
Jeugdbeschermer
jeugdprofessional

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht

Opmerkingen

medewerker Jeugdbescherming

Dordrecht

Jeugdprofessional
Jeugdprofessional

Dordrecht
Dordrecht

Jeugdprofessional

Dordrecht

Pedagogisch Medewerker

Dordrecht

Veel papierwerk, rare werktijden ( kwartiertjes zoals 8.15 uur of tot 17.15 uur), tellen/ bellen dan
moet de inval weg. Werkdagen van 8.50 uur en geen 9 uur of diensten van 8.00-8.45 uur. Of 1
uur. Niet in verhouding met de reistijd. Voor vaste inval met contract uren plussen en minnen.

Jeugdzorgwerker - ambulant hulpverlener
gekoppeld aan residentiele locaties

Dordrecht

Waarom zoveel schijven, hoofdaannemers/onderaannemers en dan maar niet te spreken over alle
communicatie rondom een gezin/kind om zorg überhaupt te kunnen aanbieden. Dit moeten veel
kortere lijnen worden waarbij er minder tijd gaat zitten in het 'regelen van geld' en meer tijd
overblijft voor de hulpverlening van het gezin/kind.

leerplichtambtenaar
Jeugdzorgwerker

Dordrecht
Dordrecht

Zorg voor de jeugd is zorg voor onze toekomst.
Zorgen voor onze jeugd is investeren in de toekomst. Dit heeft een financiële en maatschappelijke
opbrengst. Minder ziekte-uitval door minder werkdruk levert de maatschappij ook winst op.

Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker B
Administratief medewerker
Jeugdprofessional
Ouder kind coach
Jeugdprofessional
Jeugdprofessional
Jeugdbeschermer
Specilistisch ambulant hulpverlener
jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
manager
Jeugdbeschermer
Coördinator AMV groepen

Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
dordrecht
Dordrecht
Dordrecht

Dit is zeer dringend nodig!!!!
Draag a.u.b. zorg voor onze kinderen!
Een eerlijk verhaal: minder geld, minder hulp maar doe niet net alsof je met minder geld hetzelfde
of meer kunt bieden!
Er moet meer aanbod komen voor jeugdhulpverlening in Dordrecht en daarnaast meer
plaatsingsmogelijkheden en vooral kortere wachtlijsten.
Ik ben één van de helden.
Met name vraag ik aandacht voor Ggz aanbod en therapie!!!! Met alleen begeleiding worden de
kinderen onvoldoende geholpen!!
Onze werkdruk is altijd al hoog geweest met veel rumoer, dat hoort bij ons werk. Maar door de
afgelopen jaren wordt dit alsmaar erger en hoger, komen er geen gelden bij en moeten we het juist
weer met minder mankracht doen. Terwijl onze doelgroep heftiger wordt en de bureaucratie stijgt,
waardoor we meer achter de computer zitten en daardoor dus minder in de gezinnen kunnen zijn.
Terwijl we er daar juist voor zijn! Het (zo kortdurend als mogelijk) helpen van gezinnen zodat ze
daarna weer zelfstandig verder kunnen.

Functie
jeugdprofessional
Jeugdprofessional
Jeugdprofessional
jeugdbeschermer
jeugdbeschermer
Medewerker jeugdbescherming
Pleegzorgwerker
Jeugdprofessional
Jeugdprofessional
Jeugdprofessonial
Jeugdprofessional
gezinsvoogd
Jeugdprofessional
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Jeugdbescherner
Coach Behandeling
Docent vmbo / Gedragsspecialist
gz-psycholoog en psychotherapeut
gedragswetenschapper
Trainer/opleider

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht

Gezinsvoogd
gezinsvoogd
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
jeugdprofessional
Jeugdbeschermer

Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht en Drechtsteden

Jeugdbeschermer
Ouderschapsbemiddelaar

Dordrecht en omstreken
Dordrecht, Gorinchem, Giessenlanden,
Molenwaard, Leerdam,Oud Beijerland, etc.
17 gemeenten Zuid Holland Zuid.

Pedagogisch medewerker
Vaktherapie Beeldend
Ambulant begeleider pleegzorg
Gedragswetenschapper
Pedagogisch Psychiatrisch Hulpverlener
Jeugdzorgwerker D

Drachten
Drachten
Drachten
Drachten/Leeuwarden/Sneek
Drechterland
Drechterland

Opmerkingen

Als opleider van jeugdbeschermers is het schrijnend om te zien dat mensen door enorme
werkdruk nauwelijks toekomen aan het ontwikkelen van hun professie en het groeien in hun vak.

Stop bureaucratie en besteed de tijd aan de kinderen en gezinnen ipv aan onnodige administratie
om de hulpverlening te regelen. Dring werkdruk terug. Zorg ervoor dat het voor de kinderen die het
echt nodig hebben goede en voldoende plekken zijn als sprake is van uithuisplaatsing.
Eindelijk laten we van ons horen!!
De werkdruk is enorm toegenomen vanwege de productiedruk versus alle bureaucratie,
regelgeving, registratieplicht. Enorm toegenomen mailverkeer.

Functie
Jeugdzorgwerker D

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Drechterland / SED

jeugdbeschermer
jeugdprofessional
Arts in opleiding
Gebiedsmanager
Jeugdbescbermer
jeugdzorgwerker

Drechtsteden
drechtsteden
drechtsteden
Drechtsteden
Drechtsteden
drenthe

Jeugdbeschermer
Jeugdreclasseerder
Administratiefmedewerker

Lab Technician
Jeugdprofessional
jeugdzorgwerker
Leerkracht basisonderwijs
Directeur Dagbesteding
Pedagogisch hulpverleenster
Ambulant hulpverlener (IPT)
Medewerker
jeugsbeschermer
Jeugd en gezinswerker
jeugd en gezinswerker
Jeugd- en gezinswerker
Jeugd en- Gezinswerker
Medewerker sociaal team

Drenthe
Drenthe
Drenthe
Drenthe
Drenthe
Drenthe
drenthe
Drenthe
Drenthe
Drenthe en Groningen
Drenthe,Groningen
Drenthe/ Groningen
Drentse gemeenten
Driehuis
Driehuis
Drimmelen
Drimmelen en Geetruidenberg
Dronten
Dronten
Dronten en alle andere gemeenten
Dronten en almere
Dronten en NOP
Duiven
echt
Echt
Echt - Susteren
Echt-Susteren
Echt-Susteren
Ede

Jeugdbeschermer

Ede

Gedragswetenschapper
Jeugdbeschermer
jeugdzorgwerker
Gebiedsmanager
Clustermanager ambulante zorg
jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Salarisadministrateur
Jeugdbeschermer (gezins)voogd
Senior jeugdzorgwerker

Opmerkingen
Helaas kan ik vanuit de praktijk bevestigen dat de beschreven situaties bestaan.
Het is schrijnend dat de continuïteit moeilijk te waarborgen is terwijl we juist met een doelgroep te
maken hebben met hechtingsproblemen.

Betrokken professionals met grote caseloads vs meer klanten op de wachtlijst
er is kwaliteit verlies doordat elke gemeente zijn eigen wiel en regelgeving aan het ontwikkelen is,
het wordt een ondoorzichtig oerwoud.
Meer oog voor het kind

Ik wens goede jeugdZorg voor alle kinderen!

Aaneenschakeling van onnavolgbare beleidswijzigingen die niemand uit kan leggen, maar ' er is
geen financieel motief'.. Mjaja... En naar de hulpverlener wordt niet geluisterd, inspiratie komt van
de tekentafel...
Echt te weinig tijd voor client om werk goed en effectief te kunnen doen

Functie
voorzitter bestuur FBZ
Medewerker Backoffice

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Ede
Ede

Jeugdbeschermer
Ambulant gezinsbegeleidster (IAG)

Ede
Ede

Professional Jeugdzorg
Gezinsregisseur
Jeugdbeschermer
Jeugd beschermer
Gezinsregisseur
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Pedagogisch medewerker A

Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
gedragswetenschapper
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker / Ambulant Hulpverlener

Ede
Ede
Ede
Ede
Ede
Ede
Ede
Ede
Ede
Ede
Ede
Ede
Ede
Ede
Ede
Ede

Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Gedragsdeskundige
jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Jeugdreclasseerder
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Casemanager Jeugd
Jeugdzorgwerker D
Gedragswetenschapper
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker D
JZW
Jeugdzorgwerker
ambulant hulpverlener
Jeugdzorgwerker A

Ede
Ede
Ede
Ede, Barneveld
Ede, Barneveld, Nijkerk,
Ede, Barneveld, Nijkerk, Arnhem
Eemland
Eemland en Food Valley
Eemland en Foodvally
Eemsmond
Eersel/Eindhoven/Helmond
Eijsden-Margraten
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven

Jeugdzorgwerker

Opmerkingen
Eén jeugd, één toekomst!
Er wordt bezuinigd op administratieve ondersteuning, waardoor er zowel bij de administratieve
medewerkers (secretaresses) als werker een hogere werklast ontstaat.
Ik wil in heel Nederland goeie jeugdzorg
Na 40 jaar in de jeugdhulpverlening zie ik en voel ik verzwaring door bureaucratie, zelfsturend
team (dus extra werk), te weinig plaatsen voor jongeren die echt tijdelijk niet meer thuis kunnen
wonen. etc. Hier moet echt iets in veranderen.
Sta volledig achter de oproep. Dank voor initiatief

-

.
De werkdruk is echt niet meer te doen.
De werkdruk moet omlaag.
Geen marktwerking in de jeugdzorg!

Functie
secretaresse
Medewerker registratie

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Eindhoven
Eindhoven

Jeugdzorgwerker
Generalist
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker C
Therapeut en werkzaam bij CCE
Jeugdbeschermer
Ambulant hulpverlener echtscheiding en
Omgangshuis
JZW C
Ambulant hulpverlener (SKJ geregistreerd)

Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven

Jeugdbeschermer
ambulant werker/pedagoog
ambulant hulpverlener
Ambulant werker pleegzorg
Leerkracht
Hulpverlener
Jeugdzorgwerker
Trajectbegeleidster dakloze jongeren
pedagogische medewerker
Jeugd Maatschappelijk Werker
Ambulant hulpverlener/ opleider
Generalist
Jeugdzorgwerker
JZW
Gezinshuisouder
Gedragswetenschapper
Jeugdzorgwerker C
Gedragswetenschapper
Gedragswetenschapper
gebiedsmanager
Jeugdzorgwerker
Gedragswetenschapper
pedagogisch medewerker B
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker C

Eindhoven
Eindhoven
eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven

Casemanager factoren jeugd

Eindhoven
Eindhoven

Opmerkingen
Goede jeugdzorg voor heel Nederland
Heb te maken met veel bureaucratie m.b.t. de afgifte van beschikkingen waardoor clienten
onnodig langer op de wachtlijst staan.
Het wordt tijd voor verandering. Dit houdt niemand vol!
Hoge werkdruk bij jeugdwerkers
Ik wens dit voor alle gemeenten
Ik wens voor elke gemeente goede jeugdzorg
Ik zie kinderen in nood, ouders idem.
Ja, minder werkdruk meer kwaliteit voor de zorg
Kwaliteit vraagt een zorgvuldig proces en afstemming op de vraag. Niet de kosten moeten leidend
zijn, maar de behoefte van de klant.
Laat het weer om het kind gaan!
MAATWERK!
Mee eens
meer balans tussen taken en tijd!!
meer tijd in het gezin, veel minder verslaglegging en overleg over de client/ gezin!!
Minder papierwerk!!
Ook in het VSO is de werkdruk veel te hoog
Samen sterk voor Jeugd
Teveel productaanvraag en bureaucratie
Time to face realty
we willen het verschil maken voor de kwetsbarte kinderen en er voor hun zijn

Functie
ambulant hulpverlener/ pedagogisch
medewerker
Mentor amv
Medewerker informatie en advies
Smw
Project Coördinator
Jeugdzorgwerker C
verpleegkundige
Gedragswetenschapper
Ambulant hulpverlener
Jeugdzorgwerker D
gedragswetenschapper
Gedragswetenschapper
Jeugdzzorgwerker D
Stagiaire
jeugdzorgwerker A
Jeugzorgwerker c
Jeugdzorgwerker d
Jeugdzorgwerker
Ambulant hulpverlener pleegzorg
Gedragswetenschapper
Jeugdzorgwerker C
gz psycholoog
Jeugdzorgwerker
Hoofd financien
administratie medewerkerster
Gedragswetenschapper
Ambulant Hulpverlener b
Secretarieel Medewerker
Secretaresse
Jeugdhulpconsulent
pedagogisch medewerker
nabben
Stagiar
ambulant hulpverlener
jeugdwerker
Ambulant hulpverlener
Jeugdzorgwerker D
GZ-psycholoog

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven

Opmerkingen

Functie
jeugdzorgwerker
groepsleerkracht
Jeugdzorgwerker B
Jeugdzorgwerker D
Jeugdzorgwerker D
Stagiair
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Ambulant hulpverlener
Pedagogisch medewerker kinderopvang
Jeugdzorgwerker
pedagogisch medewerker
Ambulant Hulpverlener
PABO/pedagogisch medewerker
youth worker
pedagogisch medewerkster
Medewerker P&O
Groepsleerkracht
Jeugdzorgwerkster
gedragswetenschapper
Ambulant Hulpverlener Pleegzorg
Crisis ambulant
pedagogisch medewerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
ambulant hulpverlener jeugdzorg
Ambulantwerker
Jeugdzorgwerker C
Jeugdzorgwerker d
Gedragswetenschapper

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Eindhoven
eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
eindhoven
Eindhoven
eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven

Opmerkingen

De druk is hoog, kind staat niet meer centraal . Geld is belangerijker

Functie

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Jeujeugd-en gezinsprofessional/vaktherapeut Eindhoven (21 regiogemeentes)

Bedrijfsmaatschappelijk werker
Gedragswetenschapper
Gedragswetenschapper

Eindhoven (en alle andere gemeenten in
Nederland)
Eindhoven (Zuid-Oost Brabant)
Eindhoven / Helmond / de Kempen / Meijel

Jeugdzorgwerker C
ambulant hulpverlener Pleegzorg
Ambulant Hulpverlener Pleegzorg

Eindhoven / Veldhoven
Eindhoven e.o.
Eindhoven en de Kempengemeenten

Leeelingbegeleider
Ambulant hulpverlener B
Secretaresse jeugdzorg - gepensioneerd

Eindhoven en de rest van de wereld
Eindhoven en Leudal
Eindhoven en omgeving

Ambulant hulpverlener Pleegzorg
Gedragswetenschapper
secretarieel medewerkster
Gedragswetenschapper
Ambulant
hulpverlener/ouderschapsbemiddelaar

Eindhoven en omgeving
Eindhoven en omgeving
Eindhoven en omgeving
Eindhoven en omgeving
Eindhoven en Omstreken

kinderfysiotherapeute

Eindhoven en omstreken

Opmerkingen
- Naast werkdruk en lage tarieven wordt er (deze week weer opnieuw) gekort op de trajecten.
Binnen een paar maanden moet het probleem opgelost zijn. Dat is vaak onmogelijk. Verlenging
kan, maar kost weer eerst veel extra tijd en rompslomp.
- Er is 1 jan 2018 bezuinigd op de toegangsteams van de gemeentes. Daardoor zijn er wachttijden
van weken voordat er überhaupt een 'keukentafelgesprek' plaats kan vinden en gekeken kan
worden naar de plek waar client het beste geholpen kan worden.
- Huisartsen hebben de opdracht gekregen om geen verwijsbrief meer af te geven, maar alles via
de Toegang te laten verlopen. Naast de eerder genoemde lange wachttijd, lijkt het alsof ouders
geen vrije keuze hebben. En wordt kinder-/huisartsen de mond gesnoerd, zij blijven echter
wettelijke verwijzers.

Betere overgang 18+ jongeren. Vallen nu in een gat.
Door alle bezuinigingen is er te weinig tijd om mensen echt te horen en net dat stapje verder te
kunnen zetten om mensen (weer) op weg te helpen. Het draait om productie draaien en niet om
mensen adequaat te kunnen helpen! De medewerkers raken overwerkt en de cliënt krijgt de
rekening!

Het is al jaren bekend dat de jeugdzorgwerkers hun werk niet goed kunnen uitvoeren omdat er te
weinig overzicht is, te weinig kunde bij gemeenten, te hoge werkdruk waardoor zij niet voldoende
aandacht kunnen schenken aan de problematieken. Er is teveel bureaucratie, teveel papierwerk
en daardoor te weinig tijd voor de cliënt. Een professionele achterban voor de werkers en minder
druk zou de hele jeugdzorg op een hoger peil kunnen brengen. Meer tijd om te luisteren naar de
werkelijke problematiek zou veel kinderen ten goede komen

door alle regelingen en inspecties, is de controle veel te groot geworden. Hierdoor is de
bureaucratie veel te groot en dus de administratie afhandelingen.
Geef werkers hun vertrouwen en vrijheid! Binnen een gesteld veilig kader voor gezinnen. dat wat
wij ook willen voor onze cliënten!
Het is belangrijk om kinderen en gezinnen als de kinderen nog jong zijn te begeleiden. Door
bezuinigingen kunnen we niet meer de kwaliteit van behandeling waarborgen.

Functie
Secretaresse
Jeugdzorgwerker
Ambulant spoedhulpwerker
Beeldend therapeut
Pedagogisch medewerker D
jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Ambulant hulpverlener

Jeugdzorgwerker
jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Ambulant hulpverlener
Ambulant hulpverlener
Jeugdzorgwerker C
Pedagogisch medewerker
Ambulant hulpvelener dagbehandeling /
jeugdzorgwerker B

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Eindhoven en omstreken
Eindhoven en omstreken
Eindhoven en omstreken
Eindhoven en randgemeenten, N.Limburg
en Midden Limburg
Eindhoven en Veldhoven
Eindhoven eo
Eindhoven Helmond
Eindhoven Helmond Asten Someren
Geldrop etc
Eindhoven, Den Bosch, Uden
Eindhoven, Helmond
Eindhoven, Helmond
Eindhoven, Helmond, de Kempen,
Veldhoven, Geldrop, Best etc.
Eindhoven, Leudal
Eindhoven, leudal
Eindhoven, leudal
Eindhoven, Valkenswaard, Eersel, Bergeijk

orthopedagoog
Jeugdzorgwerker (Jeugdbescherming)

Eindhoven, Veldhoven, Best, Bladel
Eindhoven/ Helmond

telefoniste
Jeugdzorgwerker
Pleegzorgwerker
Jeugdzorgwerker
jeugdzorgwerker

Eindhoven/Helmond
Eindhoven/Helmond
Eindhoven/helmond
Eindhoven/Veldhoven
Elke

Gezinsmanager / voorzitter OR

Elke Gemeente
Emmen
Emmen
Emmen

Jeugdbescherming
Pleegzorgwerker

Opmerkingen
Ik krijg de indruk dat de werkdruk (lees o.a. administratieve taken) dermate hoog is dat dit niet
anders kan dan ten koste gaan van de aandacht voor de kinderen.

Graag attentie voor de enorme druk die ligt op alle jeugdhulpverleners. Een eerlijke en redelijke
betaling zodat t werk zorgvuldig en verantwoord gedaan kan worden voor de cliënt. Extra aandacht
voor verminderen van rapportage druk. Bvd.
Werkdruk dient verlaagd te worden in het belang van de kinderen.

Laat ons vooral in de gezinnen aanwezig zijn, daar waar de hulp nodig is.

Door de hoge werkdruk, afgenomen werkplezier en onmogelijkheid om het werk echt goed te
kunnen doen, heb ik besloten om te stoppen in de jeugdhulpverlening. Ik zie meer collega's
worstelen. Als we niet uitkijken is er straks een leegloop en zijn er niet eens meer voldoende
jeugdzorgwerkers om de gezinnen goed te helpen.
1. Gemeente Eindhoven is van plan als enige met een gezinscaseload te gaan werken. Hoe zich
dat gaat verhouden tot de ondertoezichtstelling uitgesproken door de Rechtbank over niet alle
kinderen die tot het (samengestelde) gezin behoren is nog altijd onduidelijk.
2. Voor voogdijpupillen waar het i.v.m. het woonplaatsbeginsel daar waar de pupil woont leidend
is, is het vaak een moeizame administratieve rompslomp om bij verhuizing, of nieuwe plaatsing
steeds met een andere gemeente in de slag te moeten.

Er is te weinig tijd voor het kind, omdat er te veel tijd verloren gaat aan registratie en
verantwoording. De caseload is echter niet omlaag, maar eerder omhoog gegaan.
Kwalitijd voor het Kind is nodig.

Functie

Orthopedagoog
Casemanager
Preventief jeugdwerker
Secretariaatsmedewerker
Secretariaatsmedewerker
Ambulant pleegzorgwerker
Jeugdconsulent

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen (eigenlijk heel Drenthe)
Emmen (eigenlijk heel Drenthe)
Emmen, Borger- Odoorn
Emmen, zuidwest Friesland. Medemblik

Jeugdzorgwerker C

Enkhuizen

jeugdbeschermer (JZW)/gezinsvoogd
Gezinscoach
Maatschappel werk
Vaktherapeut Beeldend

Opmerkingen

Zou in alle gemeentes goed moeten zijn. De kinderen zijn de toekomst.
Door detachering kom ik in veel gemeentes.
Ik zie vergelijkbare problematiek.
Maar vooral bureaucratie. En gebrek aan deskundigheid.
De werkdruk is enorm, aangezien wij steeds meer moeten registreren (computerwerk) Dit
goedkope systemen zijn (als nog duur, maar het goedkoopste wordt gekocht) Wat natuurlijk
tijdrovend is en onlogisch. Wat veel tijd vergt, wat cliënten moeten inleveren. Aangezien er strak
wordt ingezet qua uren wat je mag besteden aan een cliënt. Alles moet uitgewerkt worden en
geregistreerd. Dit gaat echt ten koste van de kwaliteit van de zorg die je levert. Je gaat nog harder
werken, waardoor je nog minder tijd overhoudt. Je je eigen grenzen moet bewaken en
verantwoorden. Ik vindt werken met cliënten erg leuk en hou van mijn werk/vak. Alleen er gaat
veel energie en tijd verloren in voor mij en de cliënt onnodige zaken. De lol, plezier en ook de
kwaliteit die ik wil leveren in mijn werk worden steeds minder.
De communicatie met verschillende code's en systemen en wachttijden en keukentafelgesprekken
en en en en etc..... te veel van het goede.
Ik mis vertrouwen in elkaar.

Jeugdzorgwerker C

Enkhuizen

Jeugdzorgwerker
Medewerker wijkteam
Jeugbeschermer

Enkhuizen
Enkhuizen
Enschede

Ambulant Jeugdzorgwerker

Enschede

Meer tijd voor de cliënt om hen een positieve ontwikkeling te gunnen!
Dus minder papieren bureaucratie en of minder caseload, om zo die aandacht ook aan de cliënten
te kunnen geven!

afgelopen jaren meer bureau werk, zaken en vooral VOTSen die toenemen, druk loopt alleen
maar op ipv een afname. Veel regelwerk, verwachtingen hoog richting een JB. Te weinig tijd om
daadwerkelijk met het gezin aan de slag te gaan. Samenwerking/overdracht wijkcoach/
Jeugdbescherming moet een verbeterslag in komen. Echter doordat de druk hoog is, is er te
weinig tijd voor overleg/afstemming.
Het werken wordt er niet "leuker" op door de bureacratisch, aanvraag hulp bij een zorginstelling,
veel invulwerk etc. Schiet m.i. echt door. Jammer
Al 5 jaar niet geïndexeerd op productprijzen; bezuinigen bezuinigen werkdruk omhoog...

Functie
Beeldend Therapeut

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Enschede

Wijkcoach

Enschede

transformatiecoach

Enschede

De werkdruk is enorm, het loopt de mensen over de schoenen. Het zou mooi zijn dat er wat meer
gestructureerder gewerkt kan worden en dat niet iedereen overal voor verantwoordelijk is met te
weinig middelen en ondersteuning.

Architect
Jeugdbeschermer

Enschede
Enschede

Casemanager
communicatieadviseur
Wijkcoach

Enschede
Enschede
Enschede

Gebrek aan kwaliteit binnen de jeugdzorg Door hoge werkdruk en zware caseload!
Heel graag een caseload verlaging om zodoende betere kwaliteit te kunnen leveren. Inhoudelijk
betekent dat meer geld om personeel aan te nemen en te behouden.
Het is een specialisme
Het is tijd om nu écht in het belang van het kind te handelen!
Ik zou graag zien dat er ook meer geinvesteerd wordt in preventie.
( ik heb hier ideeen over)
Daarnaast terug naar de menselijke maat; maatwerk leveren en mogelijk maken. Niet de regels
leidraad laten zijn.

pedagogisch gezinsbegeleidster
Wijkcoach
ambulant gezinshulpverlener

Enschede
Enschede
Enschede

In 2019 wil gemeente Enschede 500 klokuren bezuinigen op gezinshulp!
Prioriteit bij kwaliteit!!! Niet bij financiën.
Schrijnend hoe we met z'n allen de jeugdzorg invullen. En de grootste grap is dat het aan het eind
van het liedje vele male duurder uitvalt doordat de hulp ontoereikend was waardoor vervolg hulp
op een later tijdstip nodig is die opgedane schade moet gaan herstellen, werkers fysiek en
mentaal afknappen wat enorm veel geld kost. En al deze ellende vraagt enorm veel tijd (geld!) om
administratief goed weggezet te worden...

Verpleegkundige
Wijkcoach

Enschede
Enschede

Steun voor mijn vrouw en al haar collega’s bij JBOV.
Te hoge werkdruk, generalistisch werkzaam en niet alleen jeugdzorg. Te veel verschillende rollen
en taken voor de wijkcoaches. Te veel bezuinigingen en bureaucratie. Enschede heerst veel
armoede en burgers met schulden.

Jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschemer
Pedagogisch medewerker/ambulant
jongerenhulpverlener
Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer

Enschede
Enschede
Enschede
Enschede
Enschede
Enschede
Enschede
Enschede
Enschede
Enschede
Enschede

Opmerkingen
Alleen grotere partijen zoals Mediant en Karakter hebben de mogelijkheid om mee te doen met
aanbestedingen van de gemeente. Voor kleinere partijen is dat vrijwel onmogelijk!
De landelijke politiek kiest voor bezuiningen waardoor er zorgorganisaties voor een dubbeltje
goede kwaliteit moeten leveren. En de wijkcoach heeft verschillende rollen en taken met als doel;
goede zorg te bieden en de kosten zo laag als mogelijk te houden. Het draaid om geld en
daardoor te weinig om de zorg. Uiteindelijk is de jeugd de verliezer

Functie
administratie
Verpleegkundige/ sociotherapeut
Pedagogisch Medewerker B
Wijkcoach
Gedragswetenschapper
Jeugdbeschermer
pleegzorgbegeleider
Junior Rapporteur
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
jeugdbeschermer
Wijkcoach
Docent
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
PDW
Jeugdbeschermer
Maatschappelijk werker Veilig Thuis Twente
Maatschappelijk werker Veilig Thuis
Orthopedagoog
Jeugdbeschermer

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Enschede
Enschede
Enschede
Enschede
Enschede
Enschede
Enschede
Enschede
Enschede
Enschede
Enschede
enschede
Enschede
Enschede
Enschede
Enschede
Enschede
Enschede
Enschede

Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker

Enschede
Enschede
Enschede
Enschede
Enschede
Enschede
Enschede
Enschede
Enschede
Enschede en wens kwalitatief goede
jeugdzorg
Enschede twente
Epe
Epe
Ermelo
Ermelo
Ermelo Putten Harderwijk
Erp

Pedagogisch medewrrker

Etten leur

Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
jeugdbeschermer
Tot voor kort wijkcoach
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Pleegzorgwerker
Pensionado
jeugd- en gezinswerker

Opmerkingen

We kunnen geen kwaliteit leveren. De kinderen zijn de dupe . Verschrikkelijk.

Het was oa voor mij een reden om elders werk te gaan zoeken
De caseload grootte is een belangrijke voorwaarde om de kwaliteit van goede zorg en
verantwoording te garanderen
De werk druk is te hoog dit gaat ten koste van kwaliteit.
Minder administratie en meer tijd voor de pleegkinderen en pleeggezinnen

Zorg voor duidelijkheid voor langere tijd en minder administratie
De gemeente waar ik werk heeft het goed geregeld. Tarieven zijn idd scherp en soms te scherp
waardoor aanbieders zich terugtrekken in de aanbestedingen. Ten koste van cliënten omdat ze
niet meer kwaliteit kunnen leveren voor de te scherpe prijzen. Erg zorgelijk...
Meer tijd voor kinderen!!!

Functie

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Jeugdzorgwerker
Etten-Leur/Zundert/Moerdijk
Jeugdverpleegkundige
Feyenoord/Rotterdam
vice-voorzitter Flevolandse patiëntenfederatie Flevoland
Gezinsvoogd / jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Ambulant hulpverlener
Gedragsdeskundige
Jeugdzorgwerker/ gezinsvoogd/voogd
integraal leidinggevende
Jeugdzorgwerker

Flevoland
Flevoland
Flevoland
Flevoland almere
Flevoland en IJsselland
Flevoland, Almere, Dronten, Zeewolde,
Noord-Oostpolder, Urk en Lelystad
Flevoland/ Almere
Flevoland/noordoostpolder
Flevolandse gemeenten, waaronder Almere

Jeugdbeschermer

Food Valley

Gedragswetenschapper
Jeugdzorgwerker A
Pleegzorgbegeleider

Food Valley
Food Valley
Food Valley (Nijkerk, Barneveld, ede,
scherpenzeel, wageningen, Veenendaal/
Noord West Weluwe (Putten/Ermelo,
Harderwijk)

jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker- Pleegzorg

foodvalley
Foodvalley

screener
Jeugdzorgwerker B
Ambulant hulpverlener
Jeugdbeschermer
Pleegzorgwerker
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Gedragwetenschapper
gebiedsmanager
Relatiebeheerder Expertise centrum
Gezinsvoogd

Foodvalley
Foodvalley
Foodvalley
Foodvalley
Foodvalley
Foodvalley (regio Ede)
Foodvalley Ede en omgeving
Foodvalley en Rivierenland
Foodvalley en rivierenland
Frieland
Friese gemeenten

Opmerkingen

De werkdruk is te hoog/ tekort aan personeel

zeer lage tarieven waardoor er geen specialistische zorg op maat geboden kan worden

De werkdruk is de afgelopen twee jaar structureel veel te hoog. Ik ben verantwoordelijk voor/heb
een caseload van 32 kinderen met 40 uur werken. Hierdoor kan ik niet de kwaliteit leveren die ik
zou moeten leveren.

De administrative druk is abnormaal hoog. Doordat we continu aan gemeente, eigen werkgever en
soms derde betrokkenen moeten verantwoorden. Er komen steeds meer controle lijsten bij.
Waardoor het echte controleren en het gesprek er over aangaan wordt ondermijdt door het
verantwoord op papier zetten. Iedereen wil zijn papieren dossier op orde, want daar kun je voor bij
de klachtencommisie komen en niemand voelt zich meer echt verandwoordelijk.

De wens die ik heb voor Ede is ook een landelijke wens

Functie
Ped medewerker B

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Friesland

Jeugdbeschermer/gezinsvoogd

Friesland

Jeugdreclassering

Friesland

Ambulant jeugdhulpverlener

Friesland

Orthopedagoog
Medewerker pleegzorg
Jeugdhulp werker
Jeugdbeschermer
Gezinshulpverlener
Teammanager
Jeugdbeschermer
psychodiagnostisch werker
Onderzoeker
Begeleider jeugd
Psycholoog
gedragswetenschapper
Jeugdwerker
Secretaresse
Begeleider
Jeugdbeschermer

Friesland
Friesland
Friesland
Friesland
Friesland
Friesland
Friesland
Friesland
Friesland
Friesland
Friesland
Friesland
Friesland
de kinderen van nu zijn de toekomst van morgen
Friesland
Friesland, Flevoland
Friesland, gemeente Heerenveen en de
Fryske Marren
Friesland, gemeente Opsterland,
Ooststellingwerf & Weststellingwerf
Friesland, mn gemeente Smallingerland
Friesland: verbetering en uitbreiding deeltijd
en 24-uurs zorg, zowel gesloten als open 12
plus en gezinshuizen 12 min

Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Gezinsvoogd

Opmerkingen
Onderteken dit door de grote noodzaak voor hervorming in denken over jeugdhulp in het geheel.
Onze organisatie heeft elk jaar grote te korten, dit gaat rechtstreeks ten kosten van kwaliteit en
verhoogd de werkdruk. Dit maakt mijn collega’s ziek (letterlijk).
Vooral wachtlijsten, doorverwijzing naar passende hulp en vooral diagnostiek GGZ Jeugd en
behandeling is een probleem.
Welke zorg zou u voor uw kind willen? Geef ons tijd zodat we kunnen hard werken met ons hart.

Maatschappelijk werker
Jeugdbeschermer
Zzp
Ambulant medewerker pleegzorg
Teamsecretaresse

Fryske marren
Fryske Marren
Fryske marren
Fryske Marren
Gbt Rotterdam
Ik hoop dat er heel snel iets gedaan wordt, want het gaat echt niet goed zo.
Noord/Overschie/Schiebroek/Lansingeeland

intensief casemanager

ge,meente provinccies Drenthe en
Groningen
gebiedsteam Smallingerland

jeugdbeschermer

Functie
Geen
Gedrasgkundige
Jeugdbeschermer
Methodisch ouderbegeleider
Vaktherapeut beeldend

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Geen
geheel ZuidLimburg (centrumgemeente
Maastricht)
Geheel Friesland
Geheel Friesland
geheel Noord holland

Opmerkingen

In de jeugdpsychiatrie: Door de bezuinigingen is de kwaliteit van zorg verslechterd.
Ambulantisering is het toverwoord voor alles geworden in de jeugdpsychiatrie. Wat ik op de
werkvloer zie zijn clienten die ambulant niet geholpen konden worden. Een enorme toename van
chronisch suïcidale jongeren die straks nog max. 3 maanden opgenomen mogen worden. Er
moeten vrees ik eerst doden vallen voordat dit weer veranderd. Ik zie ook steeds vaker jongeren
vanuit de jeugdpsychiatrie nu doorgaan naar de jeugdzorg plus omdat een kort durende
behandeling voor hen niet geschikt is en ze thuis niet terecht kunnen.
Op dit moment zijn managers zo druk met allerlei niet afdelingsgewonden taken dat zij op
afdelingsniveau onvoldoende kunnen betekenen. Psychiaters zijn de eindverantwoordelijken in de
behandeling maar hebben door de toegenomen regeldruk vaak geen idee meer wie met welke
patiënt bezig is. Het zal nog erger worden dit jaar. Afdelingen moeten binnenkort flexibel opnemen
in deeltijd. Voor werknemers kan dit een verdubbeling van de caseload gaan betekenen. Is dit
allemaal slecht. Mogelijk niet maar zoals het nu gaat is het volledig top down. Als werknemer
wordt je niet meer gevraagd of je er iets van vindt. Aan patiënten wordt niet gevraagd wat zij er van
vinden. Het overkomt je. Wat ik zie is dat veel werknemers zich hier niet meer druk om maken. Ze
doen wat ze kunnen en proberen zich niet te druk te maken. Wie dan leeft wie dan zorgt. Het heeft
alles te maken met leiderschapsstijl die gevraagd wordt om te overleven en het soort werknemers
dat dit oplevert.
Medewerkers in de gesloten jeugdzorg staan voortdurend bloot aan gedragsgestoorde jongeren en
hun ouders. Ze proberen de moeilijkste groep jongeren weer in het spoor van normaliteit te krijgen.
Ze staan daarbij voortdurend bloot aan kritiek van allerlei organisaties. Ook het gesoebat over elke
stuiver om de zorg geregeld te krijgen met al die verschillende gemeentes maakt dat werknemers
zich ondergewaardeerd voelen. Goede zorg zou vanzelfsprekend moeten zijn. Goede zorg levert
op termijn ook financieel veel op. Je zou denken dat met de huidige vergrijzing we straks alle
jongeren hard nodig hebben. Toch zie ik dat niet terug vertaald worden in beleid.

medewerker ambulante spoedhulp

geheel provincie Utrecht

GZ-psycholoog
Programmamanager
ouderschapsmediator/jeugdhulpverlener
Plaatsingsfunctionaris Pleegzorg

Geheel Zeeland
gehele province Brabant
gehele provincie friesland
Gehele provincie zuid-holland

Ik merk dat gezinnen later binnen komen en dat er veel worstelingen met doorverwijzingen aan
vooraf zijn gegaan. In sommige gevallen zou Ambulante Spoedhulp een half jaar eerder veel
nuttiger zijn geweest en had op dat moment zwaardere hulpverlening voorkomen kunnen worden!

te veel bureaucratie

Functie
Crisisinterventie team jeugdzorg
jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
Zorgcoordinator
Gezinsvoogd / crisisinterventor
jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer A/Crisisinterventor
pleegzorgwerker
Jeugdreclasseerder
Jeugdbeschermer
Rapporteur
Communicatieadviseur
ambulant werker
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Jeugdreclasseerder
Teamleider
Jeugdbeschermer

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Gelderland
Gelderland
Gelderland
Gelderland
Gelderland
gelderland
Gelderland
gelderland
Gelderland
Gelderland
Gelderland
Gelderland
gelderland
Gelderland
Gelderland
gelderland
Gelderland
Gelderland
Gelderland ( Food valley : Ede Barneveld
Scherpenzeel Nijkerk )
Gelderland goede jeugdzorg in gedwongen
kader is een must
Gelderland overijssel
Geldermalsen - Tiel - Buren
Gelderse gemeentes
Geldrop / Eindhoven

Manager
Jeugdzorgwerker
Projectmanager YOIN
Moeder, (oppas)Omi, gepensioneerd,
vrijwilliger
jeugdzorgwerker
Coordinator
Begeleider
Trajectbegeleider

Geldrop- Mierlo- Nuenen- Waalre
Geldrop, eigenlijk heel ZO Brabant!
Geldrop-Mierlo
Geleen

Trajectbegeleider

Geleen

Trajectbegeleider

Geleen

Pedagogisch hulpverlener
Maatschappelijk werker
Gezinswerker Jeugdteam

Gemeenste Oss/Landerd/Den Bosch
Gemeente
Gemeente Achtkarspelen

Opmerkingen
Het moet beter
Kwaliteit voor kwantiteit
Laten we voor het kind blijven gaan in onze welvaartsstaat

Werk in de hele provincie Gelderland vandaar dat ik dit gebied aangegeven heb bij gemeente.

Aanbesteden van jeugdhulp in gedwongen kader is idioot.

Ook de minderjarige alleenstaande vluchtelingen verdienen jullie TIJD
Kinderen zijn de toekomst; wat willen wij meegeven en nalaten voor hen en voor de aarde?

Ik wil ook aandacht voor de toenemende bureaucratie. Het gekmakend wat je allemaal moet
verantwoorden...registreren en klokken. Zo beknellend en drukverhogend😭
Ik wil ook aandacht voor de toenemende bureaucratie. Het gekmakend wat je allemaal moet
verantwoorden...registreren en klokken. Zo beknellend en drukverhogend😭
Ik wil ook aandacht voor de toenemende bureaucratie. Het gekmakend wat je allemaal moet
verantwoorden...registreren en klokken. Zo beknellend en drukverhogend😭

Functie
jeugdzorgwerker pleegzorg

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
gemeente Alkmaar en heel Noord-Holland

Jeugdbeschermer
Brede Jeugdprofessional
Groepsleerkracht primair onderwijs
Jeugdconsulent
jeugd en gezinsprofessionals
Medewerker sociaal wijkteam jeugd en gezin

Gemeente Almelo
Gemeente Bernheze
Gemeente Bernheze Meierijstad
Gemeente Castricum
Gemeente Cranendonck
Gemeente De Fryske marren

Jeugdzorgwerker
Front office medewerker
Senior jeugd Zorgwerker
Regisseur Jeugd
Jeugd en gezinswerker
Behandelcoördinator
Secretaresse
Casusregisseur GGZ en jeugd

Gemeente Delft
Gemeente Den Haag
Gemeente Den Helder
Gemeente DFFK
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente Groningen
Gemeente Groningen en omstreken
Gemeente Hardenberg/ gemeente Enschede

jeugdzorgwerker

Gemeente Heerhugowaard - ja, goede
jeugdzorg is gewenst!
Gemeente Heiloo
Gemeente Hoorn
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Montferland

Consulent jeugd
Ambulant jeugdzorgwerker
Jeugdzorg medewerker
Management secretaresse
POG Jeugd en Schoolmaatschappelijk werk
ambulant gezinsbegeleider

gemeente regio noord west
overijssel(gemeente steenwijk, staphorst,
westerveld, vollenhoven e.o.)

Pleegzorg
Ambulant gezinsgeneralist
Jeugd en Gezinscoach
Huisvestingsmedewerker
Psychosociaal Counselor
Gebieds team medewerker skj geregistreerd

Gemeente Reimerswaal
Gemeente Rheden, Rozendaal
Gemeente Rotterdam
Gemeente Rotterdam
Gemeente Schagen
Gemeente Smallingerland

Opmerkingen
Er gaat heel veel tijd en geld zitten in aanbesteding per gemeente voor een korte periode en in
registratie om je werk te verantwoorden, dit gaat ten koste van de tijd die er voor hulp aan de
cliënt, terwijl dit ook nog eens parallel loopt met lagere tarieven. Is dit in het belang van het kind?

Ik ben zeer tevreden over de samenwerking met Reimerswaal.
Kwaliteit van de zorg streng monitoren

De inhoud van mijn werk gaat ten koste van de administratieve regelgeving en de bureaucratie.De
relatief goedkopere eerste lijn zorg lijkt bijna helemaal verdwenen te zijn.Het gaat bijna alleen nog
maar om Indicaties en beschikkingen.overleggen met zorgaanbieders enz,enz.

Functie
Gebiedsteam medewerker (voorheen
maatschappelijk werker)

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Gemeente Smallingerland

Gebiedsteam medewerker jeugd
Gedragswetenschapper
Pleegzorgbegeleider

Gemeente sudwestfryslan
Gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht

jeugdzorgwerker
Ambulant Gezinsbehandelaar
Specialist Jeugd
Jeugdconsulent/ casemanager
Zorgregisseur Jeugd
Pleeggezinbegeleider

Gemeente van heel Nederland
Gemeente Velsen
Gemeente Waalwijk
Gemeente Westerveld
Gemeente Westland en Midden-Delfland
Gemeente zwolle

pedagogisch medewerker

Gemeente Zwolle

Sportpedagoog
Orthopedagoog
Ambulant gezinsbehandelaar

Gemeente Zwolle en regio Twente
Gemeenten binnen de provincie Utrecht
Gemeenten binnen Provincie Groningen,
Friesland en Drenthe
gemeenten in Brabant en Zeeland
gemeenten in de regio's kop van NH, WestFriesland, Alkmaar, IJmond, ZuidKennemerland

jeugdzorgwerker
medewerker communicatie

jeugdzorgwerker
Onderzoeker
Teamleider Jeugdbescherming
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
concerncontroller
Scholingswerker pleegzorg
Gedragswetenschapper
Savewerker
Jeugdzorgwerker B
jeugdbeschermer
Gedragswetenschapper
Jeugdzorgwerker D
Secretaresse
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer

gemeenten in Flevoland
Gemeenten in gebied ijsselland
Gemeenten in IJsselland (provincie
Overijssel)
Gemeenten in midden en Noord Limburg
Gemeenten in Noord oost Brabant
Gemeenten in Noord-Brabant
gemeenten in overijssel en nederland
Gemeenten in Overijssel, BVO
Gemeenten in provincie Utrecht
Gemeenten Noord- en Midden Limburg
gemeenten noord limburg
gemeenten provincie Groningen
Gemeenten West en Oost Brbant
Gemeenten Zeeland
gemeentes Groningen en Drenthe
Gemeentes Groningen en Drenthe

Opmerkingen
De inhoud van mijn werk gaat ten koste van de administratieve regelgeving en de bureaucratie.De
relatief goedkopere eerste lijn zorg lijkt bijna helemaal verdwenen te zijn.Het gaat bijna alleen nog
maar om Indicaties en beschikkingen.overleggen met zorgaanbieders enz,enz. Per 1 januari2019
gaan wij allen over naar de gemeente.
geen toe te voegen aan de brief
Maak langlopende afspraken om daarmee de administratieve lasten te verlagen en daarmee de
kosten!

Kinderen zijn de toekomst
Kom op voor de mensen in de jeugdzorg; de werkdruk is te hoog, de administratieve taken zijn
grensoverschrijdend
Om goede kwaliteit in de jeugdzorg te kunnen bieden is de gemeente medeverantwoordelijk om
de kwaliteit te kunnen waarborgen!!!!

Ik wil ook graag aandacht vragen voor de arbeidsmarkt. Er is een groot tekort aan
jeugdzorgwerkers C, GZ-psychologen, kinderpsychiaters e.d.

Laat jeugdzorg kwaliteit kunnen leveren

Functie

Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Consulent Financiële zaken

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Gemeentes in de provincie Groningen en
Drenthe
Gemeentes in de Provincie Groningen en
Drenthe
gemeentes in de regio Utrecht
Gemeentes in de regio zuid Holland zuid
gemeentes in Groningen en Drenthe
gemeente's in Noord en Midden Limburg
Gemeentes in Noord-Limburg: Horst,Venlo,
Gennep, Peel en Maas,
Gemeentes in overijssel
Gemeentes in regio Ijsselland
Gemeentes in Rivierenland
Gemeentes is de provincie Drenthe en
Groningen
Gemeentes Limburg
Gemeentes Midden limburg
gemeentes Midden-Brabant
gemeentes provincie Drenthe en Groningen

Jeugdbeschermer

Gemeentes provincie Drenthe en Groningen

Ambtelijk secretaris

Gemeentes provincie Drenthe en Groningen

Maatschappelijk werker/onderzoeker

Gemeentes provincie Drenthe en Groningen

Maatschappelijk Werker Veilig Thuis

gemeentes provincie Drenthe en Groningen.

jeugdreclasseerder

gemeentes provincie Groningen en Drenthe

Jeugdreclasseerder / jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer

Gemeentes provincie Groningen en Drenthe We zijn niet meer in staat om de kwaliteit en de zorg te leveren voor hetgeen waar wij voor willen
staan én wat er van ons verwacht wordt.
gemeentes provincies Drenthe en groningen

Jeugdzorgwerker
Ambulant Hulpverlener Pleegzorg
vaktherapeut beeldend
Ambulant hulpverlener
Jeugdbeschermer
Gedragswetenschapper
jeugdzorgwerker A
Jeugdbeschermer

Gemeentes Zeeland-West-Brabant
Gemeentes Zuid-Oost Brabant
Gemert
Gemert-Bakel
Gennep Bergen Venray
Gennep en Bergen (L)
Gennep, Bergen Li, Venray
Gennep, Bergen, Venray

Jeugdbeschermer
jeugdbeschermer/ gezinsvood
pleegzorgwerker
Gedragswetenschapper/psycholoog
leidinggevende
jeugdbeschermer / jeugdreclasseerder
Ambulant medewerker
Pleegzorgbegeleidster
Ambulant hulpverleo
Gedragswetenschapper/GZ-psycholoog
onderzoeker Veilig Thuis

Opmerkingen

help ons om ons werk kwalitatief goed te kunnen blijven doen!

/

Functie
Pedagogisch medewerker.
Intensief trject begeleider
Bestuurder
Trajectbegeleider
dyslexiebehandelaar
jeugdzorgwerker
voormalig ambulant jeugdhulpverlener
Pedagogisch medewerkster
secretaresse Klantenbureau administratief

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Glind
Goeree Overflakkee
Goeree Overflakkee
Goeree overflakkee
Goeree-Overflakkee
Goes
Goes
Goirle
Goirle

Jeugdtherapeute
groepshulpverlener
Pedagogisch medewerker
trainer/coach

Goirle
Goirle
Goirle en tilburg
Goirle/Tilburg

Jeugd- & Gezinsbeschermer
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer

Gooi
Gooi en Vechstreek
Gooi en Vecht
Gooi en Vechtstreek

jeugdzorgwerker
kwartiermaker
Ambulant hulpverlener
Directeur/ autismedeskundige
Jeugd- en gezinsbeschermer
Crisisdienst medewerker Veilig Thuis
Ambulant hulpverlener
Jeugdhulpverlener
Sales manager
Jeugdprofessional
Pedagogisch medewerker
Docent

Gooi en Vechtstreek
Gooi en Vechtstreek
Gooi en Vechtstreek
Gooi en vechtstreek
Gooi- en Vechtstreek
Gooi en Vechtstreek
Gooi- en Vechtstreek, Utrecht
Gooise Meren
Goor
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem

jeugdprofessional

Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
gorinchem
Gorinchem
Gorinchem

Jeugdprofessional
jeugdprofessional
jeugdprofessional
jeugdprofessional

Opmerkingen

Hoezo 1 gemeente? Heel Nederland verdient goede Jeugdzorg!

De huidige afhankelijkheid van de gemeente als financier, zorgt voor teveel bureaucratie, doordat
mensen in de uitvoering teveel bezig zijn met administratieve handelingen, die momenteel
gewenst en noodzakelijk zijn, endie tijd ten koste gaat van contact met de cliënt.

graag meer residentiele plekken voor kinderen, minder regeldruk, minder wachttijden in de
ambulante jeugdzorg.

De jeugd heeft de toekomst, toch?
De werkdruk moet omlaag!!!!!!
Ook docenten hebben er baat bij als er goede zorg is en aandacht voor alle kinderen. Wij werken
vaak nauw samen met zorgmedewerkers, en het is zeer belangrijk dat ze daar tijd voor hebben!

Functie

Gedragswetenschapper
Jeugdprofessional
Jeugdzorgmedewerkster
Gezinshuisouder
otthopedagoog
Jeugdbeschermer
Pleegzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker c
Ambulant Hulpverlener
Jeugdbeschermer
Maatschappelijk werker
Ambulant hulpverlener/Systeemtherapeut
speltherapeut
Jeugdreclasserder/beschermer
Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
Iab
gepensioneerd
Psychomotorisch therapeut
Jeugd-en gezinswerker
Jeugdzorgwerker C

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem / ZuidHollandZuid

Opmerkingen

Breek alsjeblieft de miljoenen verslindende Service Organisatie ZHZ af! Aldat geld komt niet ten
goede aan de jeugd. Het kan veel makkelijker en goedkoper, kijk naar Rivierenland.

Maatschappelijk werker

Gorinchem, zuid Holland
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda- Arnhem
Gouda e.o.
Gouda en Bodegraven
Gouda en Rotterdam
Gouda, heel Zuid-Holland
Groningen

Gezinsvoogd

Groningen

Het wordt tijd dat het RIGG een signaal gaat afgeven aan de overheid. De veiligheid van de
kinderen onder OTS is met de huidige werkdruk niet meer te verantwoorden!!!! Terugkerend
geven we hierover een signaal af (vanuit de werkvloer) en hier word voor ons gevoel niets mee
gedaan. Misschien moeten de beleidsmakers en RIGG mederwerkers eens een aantal weken
meelopen om te kijken waar de knelpunten zijn en om te ervaren wat ons werk precies inhoud!

Coordinator Aanmeling en Advies

Groningen

Ik ben ervan overtuigd dat met name de mensen die al jaren bevlogen hulpverlenen meer
betrokken moeten worden bij het verbeteren van de Jeugdzorg. Zij weten waar de "winst" te
behalen valt en wat ervoor nodig is om het werkplezier terug te krijgen.

Pedagogische Medewerker

Groningen

Ik steun de petitie helemaal

3 uur per maand per (pleeg)kind is echt te weinig!

Administreren is geen hulpverlenen

Door dossiers vol te stoppen met informatie omdat we alles moeten registreren, maakt nog niet
dat een kind veilig is. Wellicht door minder te registreren, kunnen we daadwerkelijk zorgen dat
kinderen veilig zijn en is er minder sprake van schijnveiligheid door mooie dossiers aan te leggen.

Functie
Intern traject begeleider

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Groningen

Maatschappelijk werker

Groningen

Ik wordt volledig verantwoordelijk gesteld voor het werk wat ik doe maar ben onvoldoende
bevoegd besluiten te nemen en dingen aan te passen in het registratiesysteem. Ook moet ik 'bijna
gratis" 24 uur bereikbaarheidsdienst draaien. Om maar van de salariëring van matschappelijk werk
functie te zwijgen.

(ex-) onderzoeker Veilig Thuis

Groningen

Persoonlijk begeleider
jeugdreclasseerder
jeugdreclasseerder

Groningen
Groningen
Groningen

Medewerker Zorgadministratie

Groningen

gezinsvoogd

Groningen

jeugdbeschermer

groningen

Groepstherapeut in de gesloten Jeugdzorg

Groningen

In de afgelopen jaren overvolle wachtlijst. Oorzaak m.i. veel en veel te veel administratief papier
werk. Tijd gaat m.n. op aan het voldoen van protocollen. Waanzin!!
Kinderen verdienen de aandacht niet de bureaucratie
Kwaliteit is niet uit te drukken in geld
Kwaliteit is niet uit te drukken in geld, continuïteit van kwaliteit kan momenteel al helemaal niet
meer
Meer oog voor de inhoud van de zorg en minder administratieve lasten zodat de werkdruk naar
beneden gaat
Meer tijd en financiele middelen om de kinderen binnen het gedwongen kader te geven waar ze
recht op hebben. Minder bureaucratie en minder papierwerk.
Minder bureaucratie, beter zorgaanbod complexe problematiek ( psychiatrie en 3 millieus
voorziening)
Transitie terugdraaien

Pedagogisch medewerker
Kinderwerker

Groningen
Groningen

Telefoniste/Receptioniste
Medewerker zorgadministratie
Jeugdbeschermer
Pedagogisch medewerker A
Pedagogisch medewerker
Jeugdbeschermer
Bemiddelaar

GRONINGEN
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
groningen
Groningen
groningen

Persoonlijk Begeleider
Triage medewerker
maatschappelijk werkster
jeugdadministrateur
ambulant hulpverlener

Opmerkingen
Ik werk bijna 13 jaar in de (gesloten) jeugdhulpverlening. Ik heb nog nooit gehad dat de werkdruk
zo hoog lag. Ik wil kwaliteit leveren, dat kost tijd en geld. Kijk aub naar het doel/perspectief, we
willen toch allemaal dat onze jongeren een zo goed mogelijke kans krijgen om tot zelfstandigheid
te komen. School, werk, over de tijd heen kijken, bouwen aan een toekomst. Dat vraagt vaak een
forse investering op een voor de jongere vaak lastig maar cruciaal moment in zijn/haar leven.
Bedankt dat jullie deze petitie zijn gestart. Ik hoop werkelijk dat er geinvesteerd gaat worden, wat
nodig is voor nu en voor de toekomst van onze kwetsbare jongeren en gezinssystemen.

Verantwoord beleid voeren op basis van een éénjarig contract is welhaast onmogelijk.
Verzwaarde doelgroep, multiproblematiek, (te) veel tijd kwijt aan administratieve zaken (registratie
enz), gaat ten koste van (tijd/kwaliteit) kinderen
WAKKER WORDEN!!
Zorg voor minder bureaucratie en meer tijd voor het kind!

Functie

Jeugdbeschermer i.o.
Gezinsvoogd
Generalistisch werker WIJ team
jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Pedagogisch Medewerker
Pedagogisch medewerker
Beveiliging gesloten jeugdzorg
ambulant hulpverlener
GZ-psycholoog
Ambulante begeleider
Pedagogisch medewerker
Maatschappelijk werker jeugd
Ambulant begeleider
Generalist specialisatie jeugd
Pedagagoisch medewerker
Jeugdhulpverlener
Gezinshulpverlener
pedagogisch medewerker
Gezinsbehandelaar IAG
Pedagogisch medewerker/zorgcoördinator

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen

Pedagogisch medewerker A
Managementassistent
Gezinsbehandelaar

Groningen
Groningen
Groningen

Gezinsbehandelaar
Jeugdbeschermer
medewerker Zorgadministratie
intensief casemanager
Psychomotorisch therapeut
pedagogisch medewerker
Jeugdbeschermer
Gedragswetenschapper
pedagogisch medewerker
Pedagogisch medewerker
Jeugdbeschermer
Coordinerend pedagogisch medewerker
jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer/ jeugdreclasseerder
jeugdbeschermer

Opmerkingen

Functie

Opmerkingen

pleegzorgwerker / jeugdzorgwerker
ambulant begeleider
Ambulant gezinsbehandelaar
Jeugdbeschermer
Casemanager Jeugd
Jeugdbeschermer
Raad van Bestuur
Therapeut
ambtelijk secretaris ondernemingsraad
Ambulant hulpverlener

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen

Jeugdbeschermer, (gezins)voogd
Jeugdbeschermer

Groningen
Groningen

Er moet iets gebeuren zodat kinderen GOED geholpen kunnen worden door ons
Ik ben in Groningen werkzaam, maar ik wens natuurlijk voor alle kinderen in alle gemeenten in
Nederland goede jeugdzorg

Gezinsvoogd
jeugdbeschermer
Consulent Zorg
Jeugdbeschermer en jeugdreclasseerder
Speltherapeut
Jeugdbeschermer / jeugdreclasseerder
Jeugdbeschermer
Administratie jeugdzorg
Jeugdbeschermer
Ambulant hulpverlener
Ambulant hulpverlener
Secretaresse
Pmer
Pleegzorgwerker/ambulant hulpverlener
Systeembegeleider
Jeugdbescherming

Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen

Rayonmanager
Jeugdbeschermer
Docent jeugdinrichting
ambulant werker
Jeugdbeschermer
intaker
Zorgadministratie

Door de professionalisering in de jeugdzorg komt er een grote verantwoordelijkheid bij de werker
te liggen. Dat is op zich prima, maar door de grote werkdruk, de vele regels en verplichtingen
wordt het ons onmogelijk gemaakt om nog met passie ons werk te doen. Ik steun daarom deze
actie

Functie
praktijkbegeleider spoedhulp

Jeugdbeschermer
Ambulant hulpverlener

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
groningen & Assen

Opmerkingen
Medewerkers in de jeugdzorg zijn mensen met veel passie en die werken volgens het "niet zeuren
maar doen" principe. Er is al veel bezuinigd en mensen zijn nóg harder gaan werken, veelal ten
koste van zichzelf.
het feit dat er nu toch wat harder geroepen wordt, betekent voor mij veel. de grens is bereikt. We
willen kunnen blijven garanderen dat kinderen en hun gezinnen de hulp krijgen die nodig is en dat
is op dit moment niet zo! zien dat dit gebeurt maar er vervolgens (vooralsnog) machteloos over
zijn is nog wat het meest ziekmakend is, als ik voor mezelf spreek.

Salarisadministrateur
Jeugdbescherming
Teamsecretaresse Back Office
Werkbegeleider
ambulant hulpverlener
Jeugdbeschermer

Groningen (hele land)
Groningen en alle gemeenten in de
provincie Groningen
Groningen en Assen
Groningen en Drenthe
Groningen en Eemsmond
Groningen en midden Groningen
Groningen privincie
Groningen/Drenthe

Kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd krijgen niet de zorg die ze nodig hebben.

manager jeugdzorg

groningen/drenthe

zorg/aandacht/tijd voor het kind/gezin prio 1, overhead /rapportage administratie kan minder

Jeugdbeschermer

Groningen/Vlagtwedde/Veendam/Winschote Er moet echt aandacht komen voor de enorme werkdruk, de toewijzing van zorg voor jeugdigen.
n/Oldambt
Groningen/Westerkwartier
Groot Amasterdam
Grootebroek
Het belang van het kind moet op 1 staan. Investeren op jonge leeftijd voorkomt later een hoop
problemen en dus ook kosten voor de samenleving.
Grootebroek
Haaglanden
alles draait tegenwoordig om geld, er is geen oog meer voor kwaliteit en wat een kind werkelijk
nodig heeft
Haaglanden
De enorme werkdruk heeft veel impact op de kwaliteit van werk, wat juist zo belangrijk is in de
jeugdzorg!!!! Ook het werkplezier gaat inmiddels ontbreken.
Haaglanden
Ik zie in de teams dat de werkdruk erg hoog ligt onder de jeugdzorgwerkers.
Haaglanden
Haaglanden
Haaglanden
Haaglanden
Haaglanden
Haaglanden
Haaglanden
Haaglanden
Haaglanden

Jeugdbeschermer
Pleegzorgbegeleider
Jeugdzorgwerker
Pedagogisch medewerker
coördinator gesloten jeugdzorg
jeugdzorgwerker
Gebiedsmanager
Jeugdbescherming en jeugdreclassering
Matcher pleegzorg
Facilitair
gebiedsmanager
Bestuurder
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker

Weg met de bureaucratie stel het kind voorop

Functie
Jeugdzorgwerker
Pleegzorgbegeleider
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgewerker
Gezinsbegeleider
Vaktherapeut
Gedragsdeskundige
Jeugd- en Gezinsbeschermer
Pleegmoeder

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Haaglanden
Haaglanden
Haaglanden
Haaglanden
Haaglanden en holland rijnland
Haaglanden H10 e.o.
Haarlem
Haarlem
Haarlem

Jeugzorgwerker

Haarlem

medewerker Veilig Thuis
JGB

Haarlem
Haarlem

Jeugd en Gezinsbeshermer

Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem

Pedagogisch medewerker
Gezinsvoogd
Onderwijsondersreuner
Onderwijsondersreuner
Jeugdbeschermer
Jeugd- & Gezinsbeschermer
Begeleider pleegzorg
Secretaris Ondernemingsraad
Jeugd -en Gezinsbeschermer
J.Warmerdam
jeugdbeschermer
jeugdbeschermer
Jeugd- & Gezinsbeschermer
Jeugd en gezinsbeschermer
Jeugd- en gezinsbeschermer
Docent (met pensioen)
Gedragsdeskundige
Trajectbegeleider
Vaktherapeut spelthetapie
Verandermanager in de zorg

Opmerkingen

Als pleegmoeder sinds 20 jaar ben ik misschien niet wettelijk in dienst van Kenter Jeugdhulp,
maar letterlijk gezien zeer zeker wel. Ik heb de veranderingen gezien en mijn pleegkinderen en ik
voelen de weerslag. Een werkdruk bij 'onze' (mede-)hulpverleners die zo groot is dat menigeen
(vooral de goede, meest betrokken mensen) of moet stoppen met werken of een heel andere
carriere moeten zoeken omdat ze verdrinken binnen de jeugdhulpverlening.
De werkdruk is ontzettend groot. We moeten nu zelfs schoonmaken boodschappen doen en
koken. Waardoor we minder tijd hebben voor de cliënten.
geld erbij!
Graag meer plekken om kinderen/jongeren te plaatsen en passende hulpverlening voor een goede
doorstroom zodat gezinnen echt geholpen worden en daarmee onze werkdruk verlaagd wordt.
hierbij teken ik de petitie werkdruk Jeugdzorg
Ik hoop dat er de komende jaren ruimte wordt geboden aan nieuwe lokale initiatieven.
Meer plekken voor speciale jongeren.

Functie
medewerker veilig thuis
Jeugdbeschermer
Pedagogisch Medewerker
Secretaresse
pedagogisch medewerker
orthopedagoog
administartie
APP (administratie)
Jeugd- & Gezinsbeschermer
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Projectouder
Jeugdzorgwerker
Jongerenwerker
veilig thuis medewerker
Jeugd en gezinsbeschermer
Vaktherapeut

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
haarlem
Haarlem / IJmond
Haarlem e.o.

Opmerkingen

Speltherapeut
Gedragsdeskundige
Jeugd- en gezinsbeschermer
Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
Adviseur clientenbeleid

Haarlem e.o.
Haarlem e.o.
Haarlem e.o.
Haarlem e.o. / heel Nederland
Haarlem en Alkmaar
Haarlem en alle gemeenten

Jeugd en Gezinsbeschermer
Jeugd en Gezinsbeschermer
Jeugd- en gezinsbeschermer
Crisiwerker

Haarlem en Hillegem
Haarlem en Velsen
Haarlem oe
Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk,
Wachttijden zijn veel te lang, gemeente lijkt altijd op zoek naar de goedkoopste oplossing i.p.v.
velsen, beverwijk, Heemstede, Bloemendaal, kwaliteit!

Pedagogisch coach
Jeugdengezinsbeschermers

Haarlem, Heemstede ,
Haarlem, Heemstede, Bloemendaal,
Zandvoort, Haarlemmermeer, Bennebroek,
Velsen, Beverwijk, Heemskerk

Tijdschrijven kost zoveel tijd. Zonde van de tijd. Sinds gemeente meer bureaucratie
Goede zorg voor kind wordt ernstig in te kort geschoten, gemeente geven ook weinig geld uit.

Jeugdengezinsbeschermer

Haarlem, Heemstede, Bloemendaal,
Zandvoort, Velsen, Heemskerk, Beverwijk,
Haarlemmermeer

Kinderen worden nu te kort gedaan door teveel (schriftelijke) eisen van gemeentes, te weinig
budget (wachtlijsten, sluiting voorzieningen) en onnodige lange procedures. Gemeente praten (te)
veel er over, maar handelen te weinig.

Jeugdzorgwerker

Haarlem, velsen, haarlemmermeer

Hierbij teken ik de petitie mbt de hoge werkdruk
Vaktherapie wordt niet erkent als behandeling en het PGB uurtarief ligt minimaal 15€ onder de
VNG richtlijnen 2018! Collega in andere gemeenten zijn ingekocht op uurtarief van 20-28€ hoger.
Andere hbo-behandelaren krijgen 15€ meer en zelfs hbo-begeleider verdienen meer per uur!!!!

Tijd voor kwaliteit
Graag gerichte actie vanuit de gemeenten om de werkdruk in de jeugdzorg blijvend op de agenda
te krijgen, in het belang van ouders en jongeren.

Functie
Speltherapeut, systeemtherapeut
Jeugd- en Gezinsbeschermer
ortho pedagogiesch medeweker
pleegzorgbegeleider
Gezinsbegeleider
Jeugdzorgwerker
gezinsbegeleidster
Ambulant hulpverlener
Gedragswetenschapper
pleegzorgbegeleider
Jeugdmaatschappelijk werker
Gezinsmanwger
pedagogisch medewerker A
Gz psycholoog
Gezinsmanager
Jeugdzorgwerker
Psycholoog
Pleegzorgbegeleider
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Haarlem, Zandvoort, Beverwijk, de hele
regio Kennemerland.
Haarlem/Haarlemmermeer
Haarlemermeer
Haarlemmermeer
Haarlemmermeer
Haarlemmermeer
Haarlemmermeer
Haarlemmermeer
Haarlemmermeer
Haarlemmermeer
Haarlemmermeer
Haarlemmermeer
Haarlemmermeer
Haarlemmermeer
Haarlemmermeer
Haarlemmermeer & Midden-/Zuid
Kennemerland
Haarlemmermeer / Amstelland
Haarlemmermeer en Amsterdam

pleegzorgwerker
Jeugd Maatschappelijk werker

Haarlemmermeer en Kennemerland
Haarlemmermeer en kennermerland
Haarlemmermeer midden/zuid
Kennemerland
Haarlemmermeer, Amstelveen, Uithoorn,
Ouder-Amstel, Aalsmeer, Diemen
Haarlemmermeer, Amsterdam
Haarlemmermeer, Midden & Zuid
Kennemerland
Haarlemmermeer/ Amstelveen
Haarlemmermeer/ Midden-zuid
Kennemerland
Haarlemmermeer/Amstelland/Amsterdam
Haarlemmermeer/Uithoorn/Ouderamstel

Psychotherapeut
Psychotherapeut
Jeugdzorgwerker
Huishoudelijk medewerker
ambulant werker
Ambulant Hulpverlener

HAL en BUCH
HAL en BUCH
Hardenberg
Hardenberg
Hardenberg
Hardenberg

Gedragswetenschapper
Jeugdmaatschappelijk werker
Gebiedsmanager
Jeugdmaatschappelijk werker en coach
Jeugdzorgwerker

Opmerkingen

.
JeugdZORG met minder zorgen
Met 24 cliënten en een contract van 32 uur kan ik onvoldoende kwaliteit bieden

Om kwalitatieve zorg te bieden moet er caseloadverlaging geboden worden en minder
administratieve rompslomp.

Meer tijd voor de client minder bureaucratie

In Amsterdam lijkt het helemaal erg te worden!!
Er is veel te veel bureaucratie! Ik ben maatschappelijk werker en geen administratief medewerker!

geef zorgkinderen ook een goede toekomst ,zij verdienen het net zo goed
laten we de client weer centraal gaan zetten

Functie
Jeugdbeschermer
ambulant werker
Ambulant hulpverlener A en gezinshuisouder
Ambulant hulpverlener
gezi shuisouder
Jeugdzorgwerker gemeente
Voorheen leerkracht SBO
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Hardenberg
hardenberg
Hardenberg
Hardenberg
Hardenberg
hardenberg
Hardenberg
Hardenberg

Opmerkingen

Genoeg bezuinigingen meegemaakt, deskundigheid voor probleemleerlingen begeleiden wordt te
gemakkelijk bij de leerkracht neergelegd

Jeugdbeschermer
ambulant hulpverlener

Hardenberg kampen Steenwijk
Hardenberg, Kampen, Steenwijkerland,
Zwarte waterland, Zwolle
Hardenberg, Ommen, Steenwijk, Staphorst, KwaliTIJD voor het kind, neem het serieus. Het speelt!
Ijhorst
Hardenberg, Steenwijkerland, Kampen
Hardenberg, Wijhe, Raalte, Olst, Twenterand

Ambulant hulpverlener
Jeugdbeschermer
jeugdzorgwerker
Jeugzorgwerker A

Hardenberg, Zwolle
Hardenberg/ Ommen
Hardenberg-Ommen-Dalfsen
Harderwijk

Jeugdzorgwerker
Ambulant hulpverlener/gezinsbegeleider

Harderwijk
Harderwijk

Geen
Op dit moment ben ik (nog) meer bezig met een administratieve verantwoording dan dat ik in de
gezinnen aan het werk ben. Dit moet snel veranderen. Dit gaat ten koste van de gezinnen en hun
problematiek (de hulp aan de gezinnen wordt hier niet beter door, sterker nog er blijft minder tijd
over om daadwerkelijk iets de doen aan de problemen waar ouders en kinderen voor staan) én ten
koste van mijn werkplezier. Ik overweeg nu om te stoppen met werken vanwege de hoge werkdruk
die vooral ontstaat door de grote hoeveelheid administratieve handelingen, het tijdspad waarin
allerlei handelingen verricht moeten zijn, de vragenlijsten die ingevuld moeten worden etc. etc.
Dit is denk ik niet wat men ooit voor ogen had toen de financiering van de jeugdzorg naar de
gemeentes is gegaan. De praktijk is echter schrijnend en ongewenst.

pleegmoeder
Gedragswetenschapper
jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer

harderwijk
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk

stop het enorme verloop onder voogden

Jeugdzorgwerker Ijsselland

geen
Als hulpverlener ben je er voor de gezinnen en de bijbehorende (multi) problematiek. Op dit
moment wordt er zo'n beroep gedaan op het verantwoorden van ons werk richting de gemeenten
dat het afbreuk doet aan onze aan tijd en investering in de gezinnen.
De kosten worden zo scherp opgejaagd dat we moeten korten op zaken die erg van belang zijn in
ons werk. Denk aan tijdelijke contracten, veel wisselingen van ervaren werker, bezuiniging op
ondersteunend personeel,

Functie
Mdft therapeut
Jeugdzorgwerker D
Jeugdbeschermer
jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Begeleider pleegzorg
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Senior groepleidster
Jeugdbeschermer

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk
Harderwijk - Putten - Ermelo
Harderwijk ( in de gehele N- W veluwe)
Harderwijk e. o.

Jeugdzorgwerker D
Jeugdzorgwerker
huishoudelijk medewerkster

Harderwijk en Nunspeet
Harderwijk, Putten, Ermelo, Nunspeet,
Elburg Oldebroek
Harderwijk/Nunspeet
Harderwijk/Nunspeet
Haren

Pedagogisch medewerker jeugdzorg
praktijkhouder/ therapeut
Werkbegeleider

Haren
harlingen
Harreveld

jeugdzorgwerker
Manager

Hart van Brabant
Hart van Brabant

gebiedsmanager

Hart van Brabant en omloggende gebieden

Gezinshuisouder
Speltherapeut
Jeugdbeschermer
omgangscoach
crisiswerker Veilig Thuis
Orthopedagogisch begeleider dagbehandeling

Hattem
Hattem, Zwartewaterland, Emmen
Heel Drenthe
heel Friesland
heel Friesland
Heel Friesland

Backofficemedewerker

heel Gelderland

Ambulant jeugdhulpverlener
Gecertificeerd professional

Heel gelderland
Heel Limburg

Opmerkingen

Volledig eens met de inhoud van deze brief. Werken in de zorg is een serieus vak waarbij
(bij)scholing van groot belang is om kwaliteit te kunnen leveren.

De aanbestedingen moeten voor een langere tijd zijn, want het kost ieder jaar ontzettend veel tijd
om dit voor te bereiden en die tijd kunnen we beter gebruiken voor de kinderen die onze hulp
nodig hebben.

Meer zorg voor betere behandeling op dit moment zijn ze alleen bezig met bedden inkopen en
gaat zorg en behandeling verloren
Tarieven die passen bij de verleende zorg ( bij EED wordt de indirecte tijd niet vergoed maar is wel
noodzakelijk om je werk te doen)

laat de kinderen niet de dupe zijn.

Na een enorme krimp moeten we met veel minder mensen zorgdragen voor een goede declaratie
en facturatie naar de gemeenten waarbij alle gemeenten weer hun eigen wensen en eisen heeft.
Zeer hoog complex met minder mensen meer doen, dit zorgt voor een enorme werkdruk. De
transitie zou het eenvoudiger maken, het tegendeel is waar. Pas als alle gemeenten dezelfde
werkwijze en regels hanteren, zal het beter gaan, echter dit zal nooit het geval zijn. Dus, de
werkdruk zal extreem hoog blijven op deze wijze!

Functie
jeugdbeschermer/
gezinsvoogd/jeugdreclasseerder
Comunicatie
Jeugdbeschermer

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Heel Limburg !
Heel nderland !
HEEL NEDERLAND

Opmerkingen

24 jongeren in mijn caseload als regiehouder en actief werker is niet te doen !!! 20 jaar ervaring,
toen ik er 18 in mijn caseload had kon ik kwaliteit leveren. Nu ben ik brandjes aan het
blussen............

Trajectbegeleider

Heel Nederland

De laatste jaren gaat het maar om 1 ding en dat is geld! Wat de beste plek is voor de jongere doet
er totaal niet meer toe, alleen maar onder welke gemeente ze horen, waar hebben die contracten
mee en is daar plek. Wanneer een jongere daar totaal niet past of er bij gebrek aan voldoende
voorzieningen geen plek is heeft een jongere gewoon pech want een financiering krijgen om elders
naar een wel passende plek uit te wijken wordt door de meerderheid van de gemeentes niet
betaald! Om maar te zwijgen over wat er allemaal is wegbezuinigd de laatste jaren. Therapieën,
personeel, woonplekken.. Om in een land zoals Nederland zo met kwetsbare jeugd om te gaan is
vragen om problemen. Nu, maar zeker als deze jeugd straks volwassen is!

Adviseur

heel Nederland

De werkdruk voor werkers in de jeugdzorg is al jaren veel te hoog. En de administratieve last te
zwaar. Jeugdzorg werkt alleen als we echt de tijd hebben om partnerschap met een gezin aan te
gaan, dat betekent de tijd om er te zijn, te luisteren, vragen te stellen en samen met kind, gezin en
netwerk te werken aan oplossingen. En het is ook belangrijk dat werkers de tijd hebben om zich
inzichten en methodieken, waarvan we weten dat ze werken, eigen te maken. Ik noem er een
paar: oplossingsgericht werken in het algemeen, Signs of Safety daar waar het gaat om
onveiligheid van kinderen, de Yucel methode daar waar het gaat om hulp aan mensen met een
verstandelijke beperking.

Begeleider
Gezinscoach

Heel Nederland
Heel Nederland

Kinderen zijn de Toekomst
Naast alle extra romslomp vind ik het een doorn in het oog dat er zoveel verschillen zijn tussen de
diverse gemeenten. En het dus afhankelijk is van waar je woont, welke zorg je krijgt als
kind/gezin. Vooral schrijnend daar waar arrangementen gehanteerd worden. Voor zorgverlener is
door de bomen het bos niet meer te zien. En bedrijfsvoering.. hoe kan je een bedrijf continueren
als je niet weet hoe een andere partij het geld uitgeeft. Als professional raak ik eerder
overspannen van alle romslomp om mijn eigenlijke werk.

Klantenservice

Heel Nederland

Veel te veel burocratie bij de zorg. Er moeten teveel vinkjes geplaatst worden om zich in te dekken
en aan te tonen dat er gewerkt wordt, maar voor het kind zelf is geen tijd. Het gaat om het
begeleiden van het kind, maar dat sneeuwt helemaal onder door de administratie die gedaan moet
worden.

Business controller
Gedragswetenschapper
opledingsadviseur
Directeur
Pleegzorgwerker
Gezinsbegeleider

Heel Nederland
Heel Nederland
heel nederland
heel Nederland
Heel Nederland
Heel Nederland
Heel nederland

Functie
Jeugd en gezinswerker
Jeugdadviseur OKT Amsterdam

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Heel Nederland
Heel Nederland graag

Consulent
traininer en spreker met hart voor jeugdzorg

Heel Nederland!
heel Nederland!

HR manager
Ambulant hulpverlener A

Heel Noord Nederland
Heel Overijssel

Jeugdbeschermer

heel regio Noord-Brabant, Limburg en
Zeeland (heel zuid Nederland is mijn
werkgebied)

Ambulant jeugdhulpverlener

Heel 't Gooi (Hilversum, Weesp, Huizen,
Bussum, Loosdrecht etc.)
Héél veel verschillende gemeentes

secretaresse manager Bedrijfsvoering en
manager Zorg
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
pleegzorgbegeleider
School Maatschappelijk werker en CJG
COACH

Heel Zeeland
Heel Zeeland
héél Zeeland
Heemskerk en Castricum

Gezinsvoogd

Heemstede
Heerenveen

Jeugd- en gezinswerker

Heerenveen

Opmerkingen

Al jaren is de druk hoog! De eisen van het werk, de verantwoordelijkheid die je draagt en de mate
waarin je word afgerekend op resultaat. Al jaren volop in de bezuiniging, met name in de
teammanagers laag, waardoor er meer druk bij de teams zelf liggen. Er wordt vergeten dat het
mensenwerk is. Dan is de financiële beloning ook nog eens onbehoorlijk. Goede actie!

Het is ronduit bizar om te ervaren hoe de regel fetisj werkt van juist die mensen die er het minst
verstand van hebben. Ik werk nu 20 jaar met ontzettend veel plezier in de Jeugdzorg. De meeste
bijzondere, leuk en verdrietig, mee gemaakt. Maar zolang ik al in de jeugdzorg werk, wordt er
geroepen dat de bureaucratie minder moet. Dat is dus al 21 jaar lang. En het wordt alleen maar
meer en meer. Wordt het kind daar beter van? Nee, het is pure het indekken en wantrouwen wat
er voor zorgt dat iedereen werkzaam in de jeugdzorg uren en uren kwijt is achter zijn schermpje.
Vele zaken zijn echt beter geworden, we zijn vele malen professioneler geworden. Onze kennis
van het kind is ontzettend vergroot. De andere kant hiervan is dat elk specialisme nieuwe vraag
creëert. Dus er is meer en meer werk. Specialistischer ook. Erg tegenstrijdig dat je dan meer en
meer moet registreren, altijd maar met minder geld meer moet doen en zodoende minder tijd hebt
voor wat je juist het liefste doet. Namelijk kinderen en hun gezinnen op een goede manier helpen.

Vanwege de te hoge overheadkosten is driekwart van het kantoorpersoneel ontslagen. Het verlies
aan kennis van de organisatie was enorm! De werkdruk voor de resterende collega's is te groot.
Nieuwe functies zijn gecreëerd.
Nvt
Kwaliteit haal je in het contact met de cliënt, niet in de vele registratiesystemen.
Werkdruk gaat ten koste van de kwaliteit

Geef om de kinderen, geef om de toekomst. Iedereen is belangrijk. Deze geldkwestie gaat ten
koste van het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en dus ten koste van de toekomst van ons
allemaal

Functie

Jeugdbeschermer
Pedagoog
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Heerenveen
Heerenveen
Heerenveen
Heerenveen en Fryske Marren
Heerhugowaard

Manager
Jeugdzorgwerker Coaching

Heerhugowaard
Heerhugowaard

Eigenaar
Jeugdzorgwerker

Heerhugowaard
Heerhugowaard

Groepsleiding

Heerhugowaard

Groepsleider
Groepsleider
gastvrouw

Heerhugowaard
Heerhugowaard
Heerhugowaard
Heerhugowaard
met pensioen
Heerhugowaard
Heerhugowaard
Heerhugowaard
Heerhugowaard
Jeugdzorg werker
Heerhugowaard
Jeugdzorgwerker
Heerhugowaard
Jeugdzorgwerker
Heerhugowaard
jeugdzorgwerker
heerhugowaard
Senior groepsleiders
Heerhugowaard
Senior pedagogisch jeugdzorgmedewerker in Heerhugowaard
de gesloten jeugdzorg

Opmerkingen

Door de druk van een hoge caseload, is het niet meer mogelijk om goede aandacht en kwaliteit te
besteden aan het kind.
Goed initiatief
Graag weer meer hulpverlenen bij de cliënt ipv administratie en meer wijkgericht werken om zo de
reistijden in te perken.
Het moet beter
Jongeren moeten zeggen dat hun uitvalsbasis, de groep waar zij wonen gaat sluiten omdat het
product financieel niet rendabel is, is geen zorg, maar verwaarlozing. Jaarlijkse hervorming om de
gemeente te paaien, is geen zorg maar marktwerking. Ik wil weer kunnen en mogen doen waar ik
goed in ben.
We moeten steeds meer, krijgen er niet meer voor betaald en er is steeds minder tijd voor het
werk dat we echt willen doen: namelijk echte hulp bieden aan de jongeren.
Wordt wel eens tijd dat hier iets aan gedaan wordt

Ambulant Werkend Pedagogisch Medewerker Heerhugowaard
Groepsleider gesloten jeugdzorg

Heerhugowaard

pedagogisch medewerker
J&G coach

Heerhugowaard
Heerhugowaard
Heerhugowaard
Heerhugowaard
Heerhugowaard
Heerhugowaard

leerkracht
Jeugdzorgwerker
Groepswerker

De zorg zou zo veel beter kunnen met 1 extra groepsleider per groep. 3 ipv 2 groepsleiders per
dienst is het doel.
geen

Functie
Groepswerker C Jeugdzorg
gedragswetenschapper

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Heerhugowaard en Den Helder
Heerhugowaard en regionaal (NoordHolland)

Gedragswetenschapper
Gedragswetenschapper
Pedagogisch medewerker
jeugdzorgwerker
Begeleider pleegzorg
Cb-assistente
jeugdreclassering/gezinsvoogdij/voogdij
jeugdreclasseerder
Locatiemanager kinderopvang
pedagogisch medewerker/ambulant
medewerker
Gecertificeerd professional
medewerker crisisdienst
Jeugdzorgwerker
Begeleider Pleegzorg
Gezinsvoogd
gedragswetenschapper
Teamleider
Ambulant hulpverlener
moeder van 3 kinderen

Heerhugowaard/ Alkmaar
Heerhugowaard/ Alkmaar
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen eo
Heerlen landgraaf Brunssum nuth
heeze-leende
heiloo

Jeugdbeschermer

hele Achterhoek

Jeugd- en Gezinsbeschermer
Sr. HR Adviseur
Lid Raad van Bestuur
Spoedhulp werker
Applicatiebeheerder en OR lid
Pedagogisch medewerker B

Hele kop van Noord Holland
Hele land
Hele land
Hele provincie Groningen
Hele provincie Noord-Brabant
Hellendoorn

Pedagogisch medewerker B
Vaktherapeut Muziek
Ambulant hulpverlener
pedagogisch medewerker
Pedagogisch medewerker

Hellendoorn
Hellendoorn
Hellendoorn
Hellendoorn
Hellendoorn

Opmerkingen

Door de administratieve druk, wordt tijd in beslag genomen die ik aan de zorg voor de jongeren,
ouders en aan de deskundigheidsbevordering en coaching van medewerkers in mijn organisatie
zou kunnen besteden. Ik wil dat er iets wordt gedaan aan de toenemende vraag van de
gemeentes om verantwoording van de geleverde zorg en meer vertrouwd zou kunnen worden op
de deskundigheid en gedrevenheid (we werken allemaal keihard!) van de professionals in de
jeugdzorg.

En allle andere gemeentes van heel Nederland!
Ik werk voor de regio Maastricht, Heerlen Sittard, Kerkrade Landgraaf
Te veel registratie en bureaucratie

Ook voor de jeugdbescherming voogdij en jeugdreclassering
dit is onze basis van de maatschappij de jeugd. onze toekomst. ons latere onderhoud.
gestoorde jeugd gestoorde maatschappij
Een lagere werkdruk zorgt voor betere werkprestaties en komt dus 1 op 1 de bedreigde kinderen
uit ons werkveld ten goede!

geen
Ik hoop dat er meer geld besteed kan worden aan jeugdzorg, zodat de kwaliteit van de jeugdzorg
verbeterd en gewaarborgd wordt.

Functie
Stagiair Pedagogisch Medewerker

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Hellendoorn / Zwolle

Opmerkingen

ped 2

Hellendoorn Zwolle

ambulant werker

Hellendoorn/twenterand

Pedagogisch medewerker
gedragswetenschapper
jeugdzorgwerker/ leerkracht
Jeugdzorgwerker voogdij-gezinsvoogdij

Hellevoetsluis
Helmond
Helmond
Helmond

jeugdzorgwerker

Helmond

Graag aandacht voor een door-ontwikkelen van de jeugdzorg en de samenwerking met de
gemeente/werkers vanuit Centrum voor Jeugd en Gezin, in plaats van steeds opnieuw iets nieuws
bedenken!
Daarnaast een financiering die meer kwaliteit mogelijk maakt, zodat kinderen beter geholpen
kunnen worden, wachtlijsten afnemen en klanttevredenheid toe kan nemen!

Ambulant hulpverlener
Werkbegeleider/ coach
Specialistisch ambulant hulpverlener

Helmond
Helmond
Helmond

Jeugdzorgwerker gezinsvoogdijinstelling
Docent
secretaresse
Ambulant hulpverlener
Pedagoog docent
Maatschappelijk werk
Ambulant hulpverlener
directiesecretaresse
trajectbegeleider 17+
Ambulant hulpverlener
Ambulant hulpverlener
Opvoedondersteuner
kinderarts
pedagogisch medewerker/ jeugdzorgwerker

Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
helmond
Helmond

Kwaliteit en tijd krijgen voor ouder en kind moet voorop..!!
meer en zwaardere taken, veranderingen en minder geld te besteden gaat niet samen.
Met de juiste (rand)voorwaarden kan kwalitatief de meest passende zorg aan het hele
gezinssysteem worden geboden. Dat is toch wat iedereen beoogd en wil!
Voor voorzetting van een betere jeugdzorg!
Zelfs op scholen is de zorg niet te waarborgen, verbinding naar zorg schiet tekort

Ambulant Hulpverlener B
leerkracht Speciaal onderwijs
Jeugd en gezinswerker

Helmond
Helmond
Helmond

De werkdruk is te hoog, vergoedingen te laag. Hier lijdt allereerst het welzijn van de kinderen
zichtbaar onder. Daarnaast lijdt mijn stage en leerproces er ook onder.
Het is toch te gek dat we een goede zorg willen leveren aan kinderen die het moeilijk hebben, die
niet of tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. Tegen een vergoeding die niet eens de kostprijs is.
Dat als er al een collega weg gaat deze niet meer door een vaste collega (waar de jongeren
behoefte aan hebben, duidelijke structuur/regels en betrouwbaarheid!!) vervangen kan gaan
worden ivm geld gebrek.
consulenten waar ik meer te maken heb doen hun uiterste best, ook zij hebben zich te houden aan
financieel plafond of soms werkdruk
doelgroep wordt steeds moeilijker en vraagt daarom meer kwaliTIJD van medewerkers.
Geef ons tijd om meer met onze pupillen en ouders in gesprek te blijven, door eindeloze
herhalingen in rapportages en procedures goed op elkaar af te stemmen, waardoor werkdruk
minder wordt.

Functie
Pedagogisch medewerker
Orthopedagoog
Logopedist
Gezins-en Jongerencoach
jeugdzorgwerker
Pedagogisch medewerker
Opleider
Orthopedagoog
Gezins en jongerencoach
Jeugdzorg werker d
Jeugdzorgwerker
Gezinscoach
jeugdzorgwerker
Ambulant hulpverlener
Dramatherapeut
Pedagogisch medewerker
Pedagogisch medewerker

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond e.o.

Opmerkingen

Onwaarschijnlijk hoge werkdruk, administratieve last en mate van agressie. Caseloadnorm veel te
hoog, kwaliteit van uitvoering maatregelen ondermaats.

Helmond en cranendonck
Helmond en omgeving
behoeft nog veel aandacht
Helmond en omliggende gemeentes
Helmond, Deurne
Helmond, Eindhoven
Helmond, Eindhoven
Helmond, Eindhoven, Deurne en omstreken Help!! Door alle bezuinigingen loopt onze werkdruk idioot hoog op en vallen er steeds meer
mensen om.
Hulpverleners die de afgelopen jaren met hart en ziel werken in de jeugdzorg. Zij moeten toezien
hoe er steeds meer mis gaat. Een groeiende en steeds heftigere doelgroep voor zich krijgen, die
we met steeds meer regeltjes, protocollen ed en steeds minder mensen op de werkvloer worden
geacht goed te helpen.
Los daarvan zijn er steeds meer jongeren die buiten de boot vallen voor goede hulp. Geef ons de
middelen en het vertrouwen om te blijven doen wat we al jaren doen: Goede zorg bieden aan
jongeren die dit nodig hebben!!!
Heb zorg voor de mensen die zorgen!!!
Wij kunnen niet staken: dat zou betekenen dat wij onze jongeren alleen moeten laten en daarvoor
voelen wij ons te verantwoordelijk!!

Ambulant hulpverlener
Secretaresse
pedagogischmedewerker jeugdzorg
jeugzorgwerker
GRIPcoach, detachering vanuit JbOV
HR adviseur

Helmond/ Eindhoven
Helmond/ overal
Helmond/Deurne
Helmond-Asten-Someren-Deurne
Hengelo
Hengelo

gezinsvoogd
Pedagogisch Medewerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer

hengelo
Hengelo
Hengelo
Hengelo
Hengelo

Geld mag nooit zwaarder tellen, zorg staat voorop!

Geen
Qua Gemeenten betreft het hier Samen 14, samenwerkingsverband tussen Twentsche
gemeenten.
Stop met de bureaucratie en met verkeerde bezuinigingen!

Functie
ICT Adviseur
Jeugdbeschermer
Telefoniste/Receptioniste
Jeugdbeschermer
rapporteur
Ambulant hulpverlener
Jeugdbeschermer
Secretaresse
Office manager
pleegzorgbegeleider
Pedagogisch Medewerker
Jeugdbeschermer
telefoniste
Pedagogisch medewerker
Ambulant gezinshulpverlener
jeugdbeschermer
Ambulant gezinshulp verlener
ambulant hulpverlener
ambulant gezinshulpverlener
Pleegzorg begeleider
School Maatschappelijk Werker
Jeugdbeschermer
(gezins)voogd
communicatieadviseur
Social Worker in opleiding
jeugdbeschermer
Gezinsbegeleider

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Hengelo
Hengelo
Hengelo
Hengelo
hengelo
Hengelo
Hengelo
Hengelo
Hengelo
Hengelo
Hengelo
Hengelo
Hengelo
hengelo
Hengelo
Hengelo
Hengelo - hof van twente
Hengelo regio Twente
Hengelo (o) , Hof van Twente, gemeente
Dinkelland.
hengelo (Ov)
Hengelo (ov)
Hengelo (Ov.)
Hengelo / Almelo
Hengelo OV
Hengelo Ov
Hengelo, Almelo, Enschede, Deventer
Zwolle
Hengelo, Enschede, Almelo
Hengelo, regio Twente
Het Gooi (Hilversum e.o.)
Het Gooi en omstreken

Jeugdzorgwerker

Het hogeland provincie Groningen
Het is waardevol voor kinderen om zo snel
mogelijk passende hulp te ontvangen.

medewerker aanmeldingen
Individueel begeleider

Hillegom
Hilvarenbeek

Opmerkingen

De kwalitiet van de hulp aan kinderen lijkt onderschikt aan het geld.

Goede actie, helemaal mee eens: kwalitijd is nodig voor kwaliteit !
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst; hou het simpel!

Breek de jeugdzorg niet af.

Vooral de administratie doet mij de das om regelen beschikkingen en geld voor de organisatie.
Dat kan ook een andere kracht doen. Ik wordt blij van helpen van Cliënten. Het is werkelijk niet te
doen de hele dag op te schrijven wat je allemaal hebt gedaan om maar declarabiliteit aan te tonen.
Vertrouw er op dat we keihard werken om het beter te maken!!

Functie
GZ-psycholoog
Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Ambulant gezinsbegeleider
Jeugdzorgwerker C
Trajectmanager
Jeugdzorgmedewerker
Jeugd- en Gezinsbeschermer
pleegzorgbegeleider
Ambulant gezinsbegeleider A jeugdzorg
Ambulant hulpverlener

Gezinsbegeleider
Jeugdzorgwerker
ambulant jeugdzorgwerker
Jeugdprofessional
Verzorgende IG
Adm medewerkster

Psycholoog
Jeugd en gezinswerker
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer + jeugdreclasseerder
Pleegzorgwerker

Gz- psycholoog
aanmeldcoördinator

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Hilversum
Hilversum

Opmerkingen
Het is de hoogste tijd voor Kwalitijd
Hilversum investeert vooral in extra administratieve lasten ipv. samenwerken en investeren in
families en kinderen.

Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Hilversum (Gooi- en Vechtstreek)
Eens!!
hilversum e.o.
Hilversum, Bussum, Huizen, Wijdemeren,
Stichtse Vecht
Hilversum, Gooise Meren, Huizen, Eemland, Terwijl ik bezig ben al mijn huisbezoeken van gisteren te registreren komt deze mail voorbij en
Wijde Meren
denk ik meteen , waar moet ik dit onder weg schrijven in het kader van 100% tijdschrijven???!!!
Kortom sta volledig achter petitie!
Hilversum, Gooise Meren, Wijdemeren.
Hilversum. En Utrecht
Hilversum/ Gooi
Hilversum/Utrecht
Hoeksche Waard (Binnenmaas)
Hof van Twente
Hof van Twente
Hof van Twente
Hof van twente
Hof van twente
Hof van Twente (Goor)
Holland Rijnland
Holland rijnland
Holland Rijnland
Holland Rijnland
Holland rijnland & Hollands-midden
Holland Rijnland / Midden Holland / Alphen
aan den Rijn Kaag en Brasem

Ik steun deze petitie omdat ik merk dat de kwaliteit van de jeugdzorg door werkdruk verminderd. Ik
zie ook langdurige uitval bij collega's in allerlei jeugdzorginstellingen. Zeer zorgelijk.

Holland rijnland en haaglanden
Holland Rijnland en Alphen

het gaat mij niet alleen om onze eigen regio, dit probleem speelt in heel Nederland.

Graag vermindering van administratieve last en aandacht voor inhoud.
help ons de zorg rondom het kind kwalitatief hoog houden!

Functie
programmamedewerker met aanvullende
taken
Speltherapeute / Ambulant hulpverlener
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
gezinstherapeut
relatie - en gezinstherapeut jeugdzorg

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Holland rijnland regio

Opmerkingen

Holland Rijnland!
Hollands Kroon
Hollands kroon
Hollands Kroon
Hollands Kroon
Hollands Kroon / Schagen / Den Helder
Hollands Kroon, Buch gemeenten, Alkmaar, Hou op met het verwaarlozen en uithollen van de jeugdzorg werkers. Gedreven, verantwoordelijke
Schagen
en zelfstandige mensen die zich niet gezien en gewaardeerd voelen kunnen op den duur geen
goede zorg meer bieden.

jeugdzorgwerker
Orthopedagogisch medewerkster
Manager

hoofddorp
Hoofddorp/Amsterdam
Hoogeveen

Jeugd en schoolmatschappelijk werker

Hoogeveen

Coördinator cjg
Jeugdbeschermer
GZ psycholoog
Pedagoog
zorgcoordinator/vrijwilliger gezinshuis
Gezinshuisouder/jeugdzorgwerker C
Jeugdbeschermer

Hoogeveen
Hoogeveen en Meppel
Hoogezand
Hoogezand
hoogvliet
Hoogvliet
Hoorn

Bestuurslid
Jeugdzorg medewerker B
Pedagogsich psychiatrisch hulpverlener
Gedragswetenschapper
stagiare gezinsvoogd
Systeemtherapeut
Jeugd- en gezinswerker
Manager zorgaanbieder jeugdzorg
Jeugdhulpverlener
gz-psycholoog
Gz-psycholoog
Pleegzorgwerker

Hoorn
Hoorn
Hoorn
Hoorn
hoorn
Hoorn
Hoorn
Hoorn
Hoorn e.o.
Hoorn, Alkmaar, Den Helder
Hoorn, Drechterland, Stede Broeck
Hoorn, Haarlem, Koggeland, ZaanstreekWaterland

Als kandidaat raadslid van VVD Hoogeveen vind ik jeugdzorg een belangrijk thema waar veel
aandacht naar uit moet gaan
ik ben niet bij de gemeente zelf in dienst ben maar wel onderdeel van het CJG Hoogeveen. De
werkdruk is hoog en het aantal taken en verantwoordelijkheden is erg toegenomen. Ik zit in salaris
schaal 8 cao Welzijn net als mijn collega's bij dezelfde stichting. Mijn collega's bij de gemeente in
dienst zitten 3 schalen hoger. Ik ervaar het als onrechtvaardig.

kinderen mogen zich toch normaal ontwikkelen, daar mag best voor betaald worden
Meer kwaliteit voor het kind, het is niet nodig maar erg noodzakelijk
Ik heb het bij mijn eigen partij onder de aandacht gebracht. ( GroenLinks) Jesse Klaver gaat er
mee aan de slag

Doe er iets aan!

Functie
gz-psycholoog
Jeugdzorgwerker
Pedagogisch psychiatrisch hulpverlener
Pleegzorgmedewerker
Directeur Inkoop

Sportmasseur

Jeugdzorgwerker
Conducteur

Jeugdzorgwerker Meidenhulp
Jeugdzorgwerker
Medewerker Save
Save medewerker
pedagogisch medewerker groep
dagbehandeling jonge kin
contextueel therapeut
Senior medewerker fin. adm.
jobcoach
jeugdzorgwerker
Ii
Ambulant hulpverlener
ambulant hulpverlener
Pedagogigsche coach Kenter Jeugdhulp
Jeugd- en Gezinsbeschermer
Jeugd- en gezinsbeschermer
teamleider
Gedragswetenschapper
Jeugd- & Gezinsbeschermer
ambulant hulpverlener
ambulant werker
Pleegzorgbegeleider

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Hoorn, Heerhugowaard
Hoorn, Stede Broec, Medemblik, Hollands
Kroon, Enkhuizen
hoorn/ drechterland/ alkmaar
Hoorn/Amsterdam /overal
Horst
Horst aan de Maas
Horst aan de maas
Horst aan de Maas
Houten

Houten
Houten
Houten
Houten
Houten
Houten
Houten
Houten en Ijsselstein
Houten, Nieuwegein
Houten, Utrecht
Huizen
Huizen (woon ik), Hilversum (werk ik)
Hulst
Hulst
Ii
Ijmond
ijmond
ijmond
IJmond
IJmond
ijmond (Velsen, Beverwijk)
Ijmond Gemeenten
IJmond/Haarlem e.o.
ijssel vecht/ Twente
ijssel/vecht hardenberg
IJsselland

Opmerkingen
Steeds meer jeugd helpen voor minder geld, dat zou onze maatschappij niet moeten willen, de
rekening komt later

Wij krijgen kinderen uit de hele noord kop

Zet de zorgbehoevende centraal

Ik zie bij diverse medewerkers van jeugdzorg de fysieke effecten van de hoge werkdruk en stress
terug. De huidige manier van werken heeft zowel mentaal als fysiek zijn weerslag op diegenen die
we zo hard nodig hebben.
Ook de jeugdzorg organisaties zullen hun intern beleid 'werker vriendelijker moeten maken

Goede actie
Onze jeugd is de toekomst, laat ze niet in de kou staan!

..

De tijd die het vraagt om alle kwartiertjes ambulante tijd weg te schrijven op de grote caseload die
we hebben te begeleiden (om inzichtelijk te maken wat we doen en te kunnen factureren)... kost
erg veel van mijn kostbare tijd. Graag gross afspraken!

Functie
Jeugdbeschermer
ambulant hulpverlener
Ambulantwerker
Ambulant Hulpverlener Jeugdzorg
Pleegzorgbegeleider
Ambulant hulpverlener
Jeugdbeschermer

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
IJsselland
Ijsselland
Ijsselland
IJsselland
Ijsselland
Ijsselland
Ijsselland

Gedragswetenschapper
ambulant hulpverlener
Gedragswetenschapper
JZW
Aanmeldcoordinator

IJsselland
Ijsselland
IJsselland, Salland, Twente
Ijsselland/ Overijssel
Ik vind dat in het hele land de jeugdzorg van
goede kwaliteit moet zijn, dat dit niet van
gemeente beleid af mag hangen. Ik werk in
het gebied van Holland Rijnland en Alphen
aan den Rijn

Jeugdzorgwerker

Ik wens goede jeugdzorg in regio Rijk van
Nijmegen
Ik wens goede jeugdzorg voor alle
gemeenten
ik wens in alle gemeente goede jeugdzorg,
werkzaam of niet. het gaat over het geheel.

Jeugd- en gezinswerker
leidinggevende

jeugdzorgwerker
Pkeegzorgwerker

Opmerkingen
Goede jeugdzorg wens ik voor heel Nederland

Als je gaat voor kwantiteit ipv kwaliteit zal op lange termijn de kosten voor de gemeente alleen
maar oplopen en bezuinig je alsnog niet...

Ik werk met meerdere gemeenten samen
Ik werk niet in 1 gemeente. Nu is er vaak
tijdsdruk en niet genieg tijd om iedereeen de
juiste aandacht te geven

jeugdzorgwerker (OTS en voogdij)

In alle gemeenten binnen Nederland
In alle gemeentes van Nederland

Medewerker Crisis Dienst Jeugd

In elke gemeente in Limburg

Maatschappelijkwerker
Gebiedsteammedewerker jeugd/raadslid
Jeugdbeschermer
PM BSO
Ambulant hulpverlener

In elke gemeente van het land
In elke gemeente!
in heel Drenthe
in heel Nederland
In heel Nederland

Het kind staat centraal en dat vraagt om o.a. inzet, motivatie van betrokken professionele werkers,
die lekker in hun vel zitten en er langdurig voor willen gaan. Gezien de voortdurende
bezuinigingen, hoge werkdruk en toenemende onnodige bureaucratie vertrekken er veel goede
werkers; degenen die blijven branden van lieverlee af. Wie zorgt er straks nog met hart en ziel
voor onze kinderen, zij hebben recht op een goed toekomst!!!
Het moet niet uitmaken in welke postcode je woont , kinderen hebben recht op goede zorg,
provincie breed.

Functie
gecertificeerd professional
Oma van 4 kleindochters!

Jeugdzorgwerker

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
in heel Nederland
In heel Nederland!

Opmerkingen

Ik vind het van ‘levensbelang’ dat kinderen snel en met de meest mogelijke zorg worden geholpen
wanneer zij door omstandigheden dreigen de ‘veiligheid’, bescherming & warmte te verliezen!

In heel Nederland!
in heel Nederland, in het bijzonder in de
gemeenten Lelystad, Almere,
Noordoostpolder, Urk, Zeewolde, Dronten,
Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Zwolle,
Staphorst, Zwartewaterland, Ermelo

Jeugdreclasseringswerker(ja dat ben ik nog
steeds!)
Bestuurder

in heel NL natuurlijk.

Geen

In iedere gemeente in Nederland

Er moet meer geld naar de Jeugdzorg om er voor te zorgen dat alle kinderen de noodzakelijk zorg
krijgen en zij niet de dupe worden van de bezuinigingen in de Jeugdzorg. Wachtlijsten zijn
onacceptabel. Evenals het ophogen van de workload van de jeugdwerkers.

Jeugdreclasseerder
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Beleidsmedewerker Kwaliteit
Specialistisch Ambulant Gezinshulpverlener

Jb noord groningen
JBOV
Jeugd en Gezins Beschermers
Jeugdbescherming
Jeugdhulp Friesland

Jeugdbeschermer

Jeugdzorgregio Zuid Holland Zuid:
Hoeksewaard, Drechtsteden,
Alblasserwaard, Vijfherenlanden

Intern begeleider
Sociaal pedagogisch hulpverlener

Kampen
Kampen
Kampen
Kampen en Hardenberg, Dalfsen
Kampen, Zwolle
Katwijk
Katwijk
Katwijk aan zee
Kempen gemeenten
Kennemerlan
Kennemerland
kennemerland
Kennemerland
Kennemerland
Kennemerland
Kennemerland en Haarlemmermeer

Pmt
Research verpleegkundige.
Stagiaire ambulante coaching 6-12
Woning/ ambulant begeleider
jeugd en gezin werkster
medewerker Veilig Thuis
JeugdenGezinbeschermer
Jeugd en gezinsbeschermer
jeugd en gezinsbeschermer
jeugdzorgwerker
Medewerker Veilig Thuis

minder formulieren en meer tijd om in het gezin aanwezig te kunnen zijn
Minder bureaucratie, meer tijd voor jeugd!

Rianne van de Kamp

Maar voor de laatste vraag geldt natuurlijk: heel Nederland!

Zorg voor kind moet ten alle tijden voorop staan, niet kosten besparing.

Onze caseload is enorm en je komt altijd tijd te kort.

Functie
gedragswetenschapper

Gemeente (waar je werkt en/of goede
Opmerkingen
jeugdzorg wenst)
Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer

Medewerker Veilig Thuis
Jeugdzorgzorgwerker
Gepensioneerd
Jeugdreclasseerder
Verpleegkundige/sociaal pedagoog
gecertificeerd professional
gecertificeerd professional

Kennemerland/ Haarlemmermeer
Kennermerland
KERKRADE
Kerkrade
Kerkrade
kerkrade
Kerkrade

Jeugdzorgwerker pleegzorg
Jeugd- & Gezinsbeschermer
Jeugd en gezinswerker
gebiedsmanager

Kop van Noord Holland
Kop van Noord Holland
Kop van noord Holland
Kop van Noord Holland en Amsterdam
Kop van Noord-Holland (Texel, Den Helder,
Hollands Kroon en Schagen)
Krimpen aan den IJssel

jeugdzorgwerker crisisopvang & ambulant
hulpverlener
Student Social work
consulent jeugd
Clientenregistratie

Krimpen aan den IJssel
Laarbeek
land van cuijk
Landelijk
Landelijk

Door de tijdsdruk, de hoge caseload, het ziekteverzuim wordt de werkdruk alleen maar hoger. Er is
minder tijd voor de jeugdige, verslaglegging lijkt op dit moment de overhand te nemen terwijl de
jeugdige voorop zou moeten staan.

kwaliTIJD voor het kind is op dit moment erg ver te zoeken, hoe kunnen deze kinderen dan ooit
onze toekomst zijn?!

De kinderen hebben er niet om gevraagd
door de administratieve vinkjesculture wordt de werkdruk zo hoog dat de jeugdzorgwerkers fouten
kunnen gaan maken. En het ergste is dat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn als er dan ook iets fout
gaat.

Projectcoordinator Front Office Pleegzorg

Landelijk

Er gaat veel tijd (en geld) aan burocratie en administratie die eigenlijk aan de kinderen zelf bested
zou moeten worden. Er wordt vaak onrealistische eisen aan de organisaties gesteld. Ik merk
vooral dat het gaat niet om het welzijn van de kinderen, maar om geld. Ik zie vaak dat financiering
voor geode zorg geweigerd of vertraagd wordt. Wij als pleegzorg kunnen onze kinderen niet op
straat zetten als de rekeningen niet betaald worden, maar de situatie legt veel druk op ons. De
Burocratie zou aanzienlijk verminderd moeten worden en het kind zou weer op de eerste plaats
moeten komen. Samenwerking tussen gemeenten zou ook grote verbetering zijn. Hier stagneert
namelijk vaak de zorg en/of de continuiteit ervan.

directeur
Jeugdzorgwerker
Bestuurder FNV
Jeugdzorgwerker
Groepsbegeleider
Jeugdzorgwerker

landelijk
Landelijk
Landelijk
Landelijk
Landelijk
Landelijk

Goedkope zorg maakt meer kapot dan je denkt.
Minder bureaucratie, meer aandacht voor de mensen!
NU is het KwaliTIJD voor het kind

Functie
Sr. projectmanager Expertisecentrum william
Schrikker
coordinator jeugdzorg+
P&O Adviseur
Directeur WSS JBJR
Bestuurder
Jeugdzorgwerker
jeugdzorgwerker
Jeugdadviseur
regiomanager
jurist
Jeugdzorgwerker
trainer
Opleider
teammanager
gebiedsmanager
teamleider I&A
informatiemanager
Pleegzorgwerker
Pleegzorgwerker
Individueel traject begeleider
Pleegzorgwerker
Gezinsbegeleider
Pedagogisch
Doelgroepsspecialist
Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Traject regisseur Thuis Best Almata
Pedagogisch medewerker
Jeugd en gezinscoach
Schoolmaatschappelijk werk
Jeugd- en Gezinscoach
Gezinscoach
Speltherapeut

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Landelijk

Opmerkingen

Landelijk
Landelijk
Landelijk
Landelijk
Landelijk
landelijk
Landelijk
landelijk
landelijk
Landelijk
landelijk
Landelijk
Landelijk
landelijk nu Rotterdam
Landelijk Werkende
landelijk(!)
landelijk(meerdere gemeenten dus)
Landelijk, verschillende gemeenten in Noord- De werkdruk gaat ten koste van de goede zorg voor onze kinderen. Onze kinderen hebben recht
Holland (Noord)
op goede zorg en zijn niet in staat om zichzelf te beschermen.
Landelijk, we werken samen met
gemeentes door heel het land.
Landelijke organisatie
Landerd
Landerd
Landgraaf
Landgraaf
Landgraaf
Landgraaf/ Regio Parkstad
Landgraaf/ Regio Parkstad
Landsdeel Zuid
Het moet gaan over de inhoud en niet over euro,s bij deze kwetsbare doelgroep , doen wat werkt
ipv goedkoopste vorm van hulpverlening
Landsmeer/amsterdam
Langedijk
Lansingerland
Als de werkdruk te groot wordt verdwijnt het plezier omdat het niet meer lukt om je werk goed te
doen. De motivatie om te werken in de zorg verdwijnt dan.
Lansingerland
Lansingerland
Lansingerland

Functie

Opmerkingen

Jeugdbeschermer

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Leeuwarden

Receptioniste
Interne scholingsafdeling
Tot 01-08-2017 orthopedagogisch begelider

Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden

Aan alle kanten zie je de werkdruk oplopen en de zorg verschralen
Deze petitie teken ik zowel als mijn beroep maar ook als hulpvrager.
Door de bezuinigingen kan de begeleiding/ behandeling niet optimaal worden geboden, waardoor
er uiteindelijk duurdere hulp moet worden geboden - dus, "gemeten" over langere periode is er niet
bezuinigd maar meer uitgegeven....
En dan heb ik het hierboven over cijfers en geld, in de praktijk gaat het natuurlijk om kinderen, die
hun jeugd niet over kunnen doen!

Praktijkcoach gezinshuizen
Jeugdbeschermer
Orthopedagogisch Begeleider
Jeugdbeschermer
gedragswetenschapper

Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden

Secretaresse
onderzoeker Veilig Thuis
Gezinsvoogd
Relatiebeheerder Expersitecentrum
Bescherming en Veiligheid
Onderzoeker veilig thuis
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorg werker
Orthopedagogisch Begeleider
Jeugdbeschermer
Allround Jeugdhulpverlener
Sociaal Werker
Ambulant Hulpverlener
Allround hulpverlener
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Pedagogische medewerker
Jeugdbeschermer
Jongerenwerker
Ambulant hulpverlener pleegzorg
Ambulant hulpverlener Pleegzorg
Ambulant hulpverlener pleegzorg
Allround hulpverlener
Jeugdzorgwerker
Relatiebeheerder

leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden

En de rest van friesland
Geen
Gemeente is eigenlijk heel Friesland, want dat is ons werkgebied!
Het kind centraal.
Hulpverlening is een jungle, er is versnippering, slechte toegankelijkheid, en de wachtlijsten zijn te
lang
Kinderen zijn de toekomst! Maak het mogelijk dat ze goed en gezond opgroeien!
kwaliteit voor het kind, altijd
nvt

Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden

Functie
Medewerker Veilig Thuis
Maatschappelijk werker
adm. medewerker
Ambulant begeleider
Medewerker Veilig Thuis
Jeugsbeschermer
Onderzoeker bij Veilig Thuis
medewerker administratieve ondersteuning
Toegangsmedewerker

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden

Praktijkcoach gezinshuizen
Jeugdzorgwerker C
ambulant hulpverlener
Functioneel beheerder
gedragswetenschapper
Ambulant begeleider
jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
Persoonlijk begeleider
Jeugdbeschermer
Ambulant hulpverlener
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Gezinsbehandelaar IAG

Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden

Sociaal werker
Maatschappelijk werker
Jeugdzorgwerker
Geestelijk verzorger
Onderzoeker Veilig Thuis
Jeugdzorgwerker
Onderzoeker Veilig Thuis

LEEUWARDEN
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden (en heel Friesland)
Leeuwarden e.o.
Leeuwarden e.o.
Leeuwarden en omstreken en het hele land

Gedragswetenschapper
ambualnt hulpverlener gespecialiseede
jeugdzorg
Gedragswetenschapper

Leeuwarden en Smallingerland
Leeuwarden en Tytsjerksteradiel

jeugdbeschermer

leeuwarden, franekeradeel, heel friesland

Opmerkingen

En alle andere gemeenten in Fryslân
Hulp wordt uitgesteld tot budget definitief is. Cliënten wachten daardoor vaak onnodig lang.

Gelukkig is de aanbesteding hier nu voor langere tijd!

onvoldoende hulp nu betekent cumulatie van problemen in de toekomst

Leeuwarden, Dongeradeel, Kollumerland ea Meer tijd voor meer kwaliteit, minder bureaucratie en minder werkdruk zijn hard nodig!

Functie
Ambulant Hulpverlener

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Leeuwarden, Opsterland, Smallingerland,
Tytjerksteradeel, Achtkarspelen,
Dantumadeel, Dongeradeel, Ferweradeel,
Kollumerland

Jeugdreclasseerder

Leeuwarden/alle gemeenten van Friesland

jeugdbeschermer
Psychosociaal hulpverlener
Jeugd- en gezinscoach

leeuwarden/drachten
Leide e.o
Leiden

Senior Allround Medewerker Financiële
Administratie

Leiden

Financieel medewerker
Secretariaatmedewerker
GZ psycholoog
jeugdzorg medewerker
Orthopedagoog
Ambulant hulpverlener
Jeugdbeschermer
ambulant hulpverlener
Jeugdzorgwerker
facilitair medewerker
HR beleidsadviseur

Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden / Alphen
Leiden e.o
Leiden e.o.
Leiden/Holland Rijnland
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp, Alphen a/d Rijn

Directeur
Huisarts
Gepensioneerd

Oma
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Amnulant gezinsbegeleider
Gedragswetenschapper Jeugdzorg
Secretaresse
Mediator
Gezinsbegeleider
Gedragswetenschapper

Opmerkingen

Oke!
Binnen het JGT gaat het goed, maar als ik doorverwijs naar specialistische jeugdzorg of speciaal
onderwijs kom ik onaanvaardbare wachtlijsten tegen.
Gemeenten knijpen tarieven af. Door het totaal onwerkbare declaratiesysteem (Vecozo) wordt een
substantieel deel van het werk eenvoudigweg niet betaald. Gemeenten leggen de volle
verantwoordelijkheid van het falende systeem bij jeugdzorginstellingen.
Vermindering administratieve lasten

Graag uitbreiding Jeugdzorg

Werkdruk nog nooit zo gek geweest

Functie
sociotherapeut

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
leidschendam

Jeugdzorgwerker
Pedagische medewerkers
Gezinsbegeleider

Leidschendam
Leidschendam
Leidschendam - Voorburg
Leidsschedam
Lekstroom

Ambulant gezinsbegeleider
maatschappelijk werker

Lekstroom
Lelystad

Gezinshulpverlener
Ped. Medewerker A

Lelystad
Lelystad

vertrouwenspersoon
Consulent
Pedagogisch medewerker A

Lelystad
Lelystad
Lelystad
Lelystad
Lelystad
Lelystad

Ex save medewerker, nu reïntegratie
medewerker
GZ-psycholoog
Jeugdzorgwerker

Lelystad en omstreken
Lelystad, Dronten, Noord Oospolder, Urk,
ALmere

Opmerkingen
de aanbestedingswaanzin, de tarieven, de korte duur van contracten tussen zorgaanbieders en
gemeenten en de administratieve lasten zijn de jeugdzorgpartijen zorgelijk

De werkdruk (hoeveelheid gezinnen) en de administratie van de registratie die je per Client moet
doen kosten veel tijd wat ten koste gaat aan de kwaliteit van zorg die er over blijft voor de inhoud
en goede verslaglegging.
Binnen de jeugdzorg zou het niet moeten gaan over of om de 'knikkers', maar over mensen en
rechtvaardigheid!
Budget nodig voor langere trajecten
Er zijn veel te lange wachtlijsten bij GGZ, en er worden jongeren geplaatst die andere zorg nodig
hebben. Jongeren moeten op hun 18 e het zelf uitzoeken, maar zijn daar lang niet altijd toe in
staat; zowel praktisch, psychisch en financieel niet.

De transitie heeft bezuinigingen opgeleverd en gemeentes die de jeugdzorg allemaal op een eigen
en vaak andere manier regelen (en vaak niet beter) Dit levert meer werk op dat met minder
collegae gedaan moet worden.

Jeugd en Gezinswerker

Leudal

Besteed meer tijd aan administratie dan aan clienten, door hoge instroom van.clienten en te
weinig medewerkers is de visie van snel hulp bieden, iedereen op maat helpen, preventief werken
, ernstig in de knel gekomen

Jeugd en Gezinswerker
Jeugd en gezinswerker
Jeugd en Gezinswerker

Leudal
Leudal
Leudal
Leudal
Leudal
Leudal
Leudal
Leudal
Leudal
Leudal

Eigenlijk wens ik overal goede jeugdzorg
nvt

Jeugdzorgwerker C
Pedagogisch medewerker
Jeugdzorg werker
Pedagogisch mederwerker C
secretarieel medewerker
Jeugdzorgwerker D

Functie

Pleegzorgwerkster

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Leudal
Leudal
Leudal
Leudal en Eindhoven
Leudal en Eindhoven
Leudal,
Leudel (Midden Limburg)
Leusden
Leusden
Leusden en alle andere gemeentes in
Nederland.
Limburg

Pleegzorgwerkster

Limburg

Advocaat
jeugdbeschermer
Gecertificeerd professional/jeugdbeschermer

Limburg
Limburg
Limburg

Beleidsadviseur
Oud voorzitter fnv Limburg
Pleegzorgwerker
Juridisch Kwaliteitsmedewerker
Docent wiskunde
Jeugdzorgwerker C
Gezinsbegeleider en ambulant hulpverlener

Limburg
Limburg
Limburg
Lingewaard
Lingewaard
Lisse
Lisse en Leiden

Pedagogisch medewerker B
Financieel Adm. Medewerker
jeugdwerker
verzorgende
Medewerker clientservicebureau

Lochem
Lochem
lochem
Lochem
Lochem en nijmegen

Psychomotorisch therapeut

Lochem Zutphen + achterhoeks gemeentes
Almelo

Pma
Pedagogisch Medewerker
Jeugdzorg Werker
Psychomotorisch Therapeut
Bewegingsagoog
Pedagogisch medewerker
Jeugd en gezinswerker
Bezorgde burger
Coach en therapeut
Bezorgde burger

Opmerkingen

Bureaucratie van de bovenste plank staat in de weg van de zorg voor de kinderen, de
pleegouders en de kwaliteit
De administratie is waanzin en neemt teveel tijd in beslag die aan de kinderen en de gezinnen
besteed moet worden om kwaliteit te kunnen blijven leveren.

Lingewaard
Moeilijk om snel goede zorg te krijgen voor kinderen die het nodig hebben

N.v.t.
Ook op kantoor is de werkdruk heel hoog.
teveel werk binnen te weinig uren
Wij hebben contracten met gemeentes door het hele land. Heeft er niets mee te maken waar ik
werk

Functie
jeugdconsulent

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
lopik

Jeugdconsulent
Teamleider
Gezinsvoogd
Gezinsvoogd
Medewerker vrije tijd
trajectbegeleider onderwuijs
Ambulant jeugdzorgwerker

Loppersum
Maarsbergen
Maasdriel
Maasdriel
Maasgouw
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam
Maastricht

Pedagogisch medewerker
Ambulant jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
jeugdzorgwerker jeugdbescherming en
jeugdreclassering
Jeugdzorgwerker
jeugdzorgwerkers
gecertificeerd professional
Gecertificeerd professional,
jeugdbescherming
Jeugdbeschermer
Teamleider
Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
Pedagogisch medewerker
Opleidingsadviseur
pedagogisch medewerker
jeugdzorgwerker
Ambulante Ondersteuner
Gedetacheerd bij de gemeente
Jeugdhulp
Jeugdbeschermer
Gecertificeerd jeugdzorgwerker
adm. ondersteuning

Maastricht
Maastricht
Maastricht
maastricht

Opmerkingen
ik ben nu gedetacheerd naar de gemeente en ik vind de werkdruk in verhouding tot de
daadwerkelijke uitvoering echt bizar. hiervoor heb ik jaren in de uitvoering gewerkt en dat werd
steeds gekker, het leek niet meer om de inhoud en kwaliteit te draaien, maar om productie. zoveel
mogelijk uren draaien om het bedrijf boven water te houden, mar hierdoor is de kwaliteit echt niet
beter geworden. je bent hierdoor niet meer beschikbaar voor "nood"gevallen wat soms bij het
gewone werk hoort, maar je hebt ook geen tijd meer om fatsoenlijk te overleggen met collega's. 2
weten soms toch echt meer dan 1. daarnaast is het werkplezier enorm afgenomen door de druk.
tijd voor verandering, want zo kan het niet verder.

Jeugdzorg terug naar nationale overheid.

In iedere gemeente die er is in ons land verdient de jeugd de hulp die zij nodig hebben. Het wordt
tijd voor eenheid in (jeugd) zorgland waarin er voor de professional voldoende tijd is voor zijn
cliënten
Luister waar de vragen liggen en investeer daarin dat kan nog geld gaan opleveren.

Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht en Heerlen

nvt

Functie
Jeugdbeschermer
Gedragswetenschapper
pedagogisch gezinsbegeleidster
Ambulant hulpverlener
Traject begeleider

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Maastricht en Kerkrade
Maastricht en Kerkrade
Maastricht, Heerlen
Maastricht, Parkstad
Maastricht, sittard, Geleen, beek, Heerlen .
De gehele regio zuid Limburg

Gecertificeerd professional
Psychomotorisch therapeut
Jeugdbeschermer
Pedagogische administratie
Gezinshuisouder
Jeugdzorgwerker

Maastricht/Heerlen
Maastricht: gezamenlijke inkoop
Maastricht-Heuvelland
Margraten
Medemblik
Medemblik, Enkhuizen, StedeBroec, Hoorn

Ambulant hulpverlener

Meer financiële waardering voor mijn werk
naast verminderen bureaucratie
meerdere gemeentes in d ekop van
NoordHolland
meerdere gemeentes west-brabant
waaronder Roosendaal/Bergen op Zoom

F-ACT medewerker
jeugdzorgwerker (jeugdreclasseerder)

Ambulant gezinsbegeleider
Medewerker basisteam jeugd en gezin
Brede Jeugdprofessional
Jeugdprofessional
sociaal werker
Brede Jeugdprofessional
Maatschappelijk Werkster
Brede jeugdprofessional
sociaal werker
jeugdzorgwerker in een basisteam jeugd en
gezin
Jeugdzorgwerker
Thuisbegeleider
Teamcoach

Meerdere in Brabant
Meierijstad
Meierijstad
Meierijstad
Meierijstad
Meierijstad
Meierijstad
Meierijstad
meierijstad
meierijstad, Uden en omgeving met 16
samenwerkende gemeentes
Meijerij
Meppel
Middelburg

Gezinsmanager/ supervisor
Pedagogisch medewerker
Salarisadministrateur
Ambulant gezinsbegeleider
Mederwerker ICT
Senior financieel medewerker

Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg

Opmerkingen

Minder leef- en crisis groepen sluiten, langere zorgcontracten afgeven met name bij stoornissen
die niet meer overgaan.
Meer geld voor jeugdzorg

Door werkdruk duren aanvragen ten behoeve van cliënten te lang.
Zet het kind in plaats van het budget centraal!

Aanbestedingswaanzin, zoeken naar de laagste tarieven, de administratieve (registratie)druk en
de onmogelijke productiviteitseisen maken de jeugdzorg kapot.
De werkdruk ligt erg hoog
Meer geld voor de jeugdzorg en de zorg in het algemeen en minder werkdruk.
Organisatie in de jeugdgezondheidszorg.

Functie

Opmerkingen

Medewerker HR administratie
Adjunct directeur a.i.
Gedragsdeskundige
Jeugdbeschermer

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Middelburg
Middelburg
Midden & zuid kennemerland &
Haarlemmermeer
Midden- & Zuid-Kennemerland en
Haarlemmermeer
Midden Drenthe / assen
Midden en oost Nederland
Midden en zuid kennemerland
Midden- en Zuid Kennemerland

Jeugdbeschermer

Midden Gelderland

De transformatie heeft nog weinig op geleverd qua minder werk druk. Het wordt op dit moment
niet handiger gedaan.

Pedagogisch medewerker
Maatschappelijk werk in sociaal team
Casemanager jeugd
Gezinsvoogd
Ambulant hulpverlener
jeugbeschermer
jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzogwerker
Jeugdzorgwerker
Jeudgzorgwerker
Jeugd- en gezinswerker
Jeugd en gezinwerker
Jeugd en Gezinswerker
Jeugd- en gezinswerker
Medewerker SAVE
Jeugdzorgwerker/
jeugdhulpverlener/gezinsvoogd
Secretaresse
pedagogisch coach
Hoofd Behandeling

Midden groningen
Midden groningen
Midden Groningen
Midden holland
Midden Holland
midden Holland - Holland Rijnland
Midden Holland - Holland Rijnland
Midden Holland & Holland Rijnland
Midden Holland/ Holland Rijnland
Midden IJssel Oost Veluwe
midden ijssel/ oost veluwe
Midden Limburg
Midden Limburg
Midden Limburg
Midden Limburg
Midden Nederland
Midden/Zuid- Kennemerland &
Haarlemmermeer
Midden-Drenthe
Midden-Kennemerland
MiddenKennemerland, Kop van
NoordHolland, Zui-Kennemerland, WestFriesland

ICT
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker

Ik kan mensen echt niet meer geven wat ze nodig hebben. De problemen zijn zo heftig en het kost
zoveel tijd en energie om mensen inzicht te geven en in beweging te krijgen. Ik kan het
professioneel wel, maar ik red het niet meer om 24 kinderen die ernstig bedreigd zijn tegelijk goed
te helpen. Ik krijg 65 uur (jeugdreclassering) tot 80 uur (OTS) per jaar per kind. Dat is 1,5 uur per
week. Inclusief reistijd, netwerk opbouwen, vergaderen, voorlichtings- en evaluatie rapporten
schrijven en noodoplossingen bedenken omdat er nergens plek is als het thuis echt heel
schrijnend is... Ik vindt het echt erg dat ik mijn werk niet meer met hart en ziel kan doen zonder
burn out te raken...

Preventieve zorg in grotere schalen
Geen tijd meer voor het kind zelf

.
werkdruk

-

Functie
gecertificeerd professinal
Oud cjg- er voor de transitie.

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Midden-Limburg
Moerdijk

Jeugdprofessional
GZ-psycholoog Kinder en jeugdpsycholoog
NIP Orthopedagoog Generalist NVO

Molenwaard
Montferland regio Arnehme e.o.

Pedagogisch medewerker
Pensionaris.
Communicatieadviseur
Jeugdbeschermer
Gedragswetenschapper - orthopedagoog

Montfoort
Mook en Middelaar
n.v.t.
Neder betuwe
nederland

Senior financien
Gedragswetenschapper
hoofd P&O
Senator/Directeur
Clientservicebureau medewerker
Organisatie adviseur veiligheid
Praktijkbegeleider
jeugdbescherming
Onderwijs en jeugd adviseur
Onderwijs en jeugd adviseur
Jeugd en gezinswerker
Begeleider jeugd
Pedagogisch medewerker
Jeugdbeschermer
Jeugd en gezinscoach
sociaal professional jeugd

Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
nederland
Nederland
Nederland
Nederweert
Neede Winterswijk
Niet
Niet gemeente gebonden
Nieuwe Westen
Nieuwegein

Consulent Jeugd
Jongeren coach/teamcoach

Nieuwegein
Nieuwegein

Gezinsvoogd
Pedagogisch medewerkster
Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
Coach/ woonbegeleider

Nieuwegein
Nieuwegein
Nieuwegein
Nieuwegein
Nieuwegein

Opmerkingen

Reden dat ik niet bij cjg nu solliciteer. Wel geregeld gevraagd omdat ik oud school
maatschappelijk werkende ben voor transitie. Toen al vreselijke hoge werkdruk en nu wil ik niet
jeugd op de huidige manier begeleiden. Niet te doen onmenselijk.
Enorme bureaucratie en veel onkunde bij gemeentes t.a.v. inhoud

Succes

Ik ben een paar maanden geleden - na bijna 30 jaar veel plezier in de jeugdhulpverlening- uit
wanhoop door de ontstane chaos (transitie) overgestapt naar de gehandicaptenzorg, omdat het
me mijn gezondheid ging kosten!

Veel meer kijken naar de werkelijke zorgvraag

Hoge caseload en veel verloop in personeel. Gemeente gaat organisatie weer zelf oppakken
vanwege ontevredenheid over de Stichting waaraan zij de jeugdzorg en WMO hebben uitbesteed.
Dit betekend nog steeds geen stabiliteit.
Laat kinderen in nood niet de dupe worden van een tekort aan geld
Minder financiele rompslop, betekent meer tijd voor onze kwetsbare jongeren. Tevens zou een
eerlijke prijs voor de goede zorg die geleverd wordt op zijn plaats zijn.

Functie
pleegzorgbegeleider
Sociaal professionals
Analist
Jeugdwerker
jeugdzorgwerker
SWT medewerker
Jeugdzorgwerker
Gezinstherapeut

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Nieuwegein
Nieuwegein
Nieuwegein
Nieuwegein
Nijkerk
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen

Opmerkingen

Psychomotorisch Kindertherapeut

Nijmegen

De eis dat er een regiebehandelaar gekoppeld moet zijn aan Vaktherapie is onnodig en
geldverspilling. Regie behandelaren willen de casus kunnen overdragen aan een Vaktherapeut.
Behandeling is ten slotte afgerond. Het is niet duidelijk wat de rol van de regiebehandelaar in het
traject van de vaktherapie moet zijn. Is dat toezicht houden? Controleren? Hoe dan?
Vaktherapeuten hebben hun eigen beroepsvereniging en voldoen aan alle kwaliteitseisen.
Vaktherapeuten in de jeugdzorg zijn hard nodig. Kinderen zijn de dupe van deze regelgeving.

Jeugdbeschermer

Nijmegen

De hele keten is overspannen dan wel aan een uitholling proces bezig, waar goeie hulpverleners
aan ten onder gaan. Problematisch gedrag wordt problematischer. Kwaliteit, werkplezier en de
veiligheid van onszelf, de gezinnen en dus de toekomst (de kinderen) is in gevaar.

Beschikkingen zijn een drama, zijn druk met administratieve rompslomp. verlengingen worden
niet op tijd geregeld waardoor we trajecten moet afsluiten. Zeer klantonvriendelijk.....

Ik hoop op wijze keuzes.

Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer

Nijmegen
Nijmegen

De werkdruk is hoog en de wachtlijsten te lang.
De werkdruk is hoog! Het werk is zwaar! Gemeentes zijn bezig met geld en controle, waardoor
bieden van kwaliteit erg wordt bemoeilijkt! Weinig goede steun aan werknemers van
jeugdbescherming!

Behandelcoördinator

Nijmegen

Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker C
Vaktherapeut

Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen

Er moet gewerkt kunnen worden zonder aanbestedingen of administratieve last vooraf. Waarom
niet werken met een declarabel systeem achteraf!
Gaat voor mij ook om gemeentes rondom Nijmegen
Hebben natuurlijk met meerdere gemeenten te maken
Helaas mag vaktherapie alleen ingezet worden bij complexe zorg onder de verantwoordelijkheid
van regie behandelaars. Visie (licht, goedkoop, laagdrempelig dichtbij) en beleid staan recht
tegenover elkaar.

Jeugdzorgwerker
Ambulant werker
Ambulant hulpverlener jeugd

Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen

hopelijk tekenen veel mensen deze petitie en wordt er geluisterd. Is hard nodig!
Iedereen wilt toch goede zorg, zorg dan ook goed voor ons!
Ik werk in de provincie Utrecht. Ook daar de zelfde antwoorden op de vragen. Jeugdzorg is
prioriteit! Geen ondergeschoven kindje. Laat de ondergeschoven kinderen, bovengeschoven
kinderen worden in het gemeentebeleid!,

Functie
ZZP
Jeugdbeschermer
gezinsbehandelaar / jeugdzorgwerker B
Sociaal Wijkteam medewerker
Jeugspecialist
jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Nijmegen
Nijmegen
nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
nijmegen
Nijmegen

jeugdzorgwerker

Nijmegen

Jeugdbeschermer
teamleider SWT
Stagiare
Gedragswetenschapper
financiële hulpverlening minderjarigen
Sociaal wijkteam jeugd
Gezinsondersteuner
Maatschappelijkwerk
Sociaal team
Gedragswetenschapper
Jeugdzorgmedewerker
Speltherapeut
jeugdzorgwerker
jeugdzorgwerker
Maatschappelijkwerker Jeugd
Jeugdzorgwerker
Orthopedagoog
Behandelcoordinator/orthopedagoog
Jeugdzorgmedewerker ( werkzoekend)
Docent PW
Jeugdzorgwerker
Begeleider
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Sociotherapeut
Jeugdbeschermer
Medewerker Clientenlogistiek
Jeugdzorgwerker C
Jeugdzorgwerker C
Jeugdzorgwerker C

Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen

Opmerkingen
Meer kwaliTEIT én KwaliTIJD voor het kind
Meer Tijd voor het kind!
meer tijd voor het kind/systeem is zoooo belangrijk voor de beste zorg!
Minder wachtlijsten graag!
Preventie en vroegsignalering uitbreiden op de scholen. Prachtig project!
te hoge werkdruk, te veel kk op de wachtlijst
Teveel administratie, hoge werkdruk, gemeente bemoeit zich met de inhoud wat m.i. niet hun taak
is. Mijn indruk is dat "het kind" niet centraal staat maar "het geld"!
Veel te hoge werkdruk waardoor we weinig tijd hebben om de diepte in te gaan met jongeren.
Voor goede jeugdzorg in alle gemeenten

Functie
Jeugdzorgwerker
Regionale Stafmedewerker Zorg
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker B
Jeugdzorgwerker
jeugdzorgwerker
diersmann
Jeugdzorgwerker
jeugdzorgwerker C
secretaresse
assistent pedagogische medewerker
Jeugdzorgwerker
Stagiaire
Gezinsvoogd
Gedragsdeskundige
Jeugdzorwerker
jeugdzorgwerker
Raadsonderzoeker
Jeugdzorgwerker
pedagogisch medewerker B

Huishoudelijke medewerker
Ambulant gezinswerker
Sociaalwijkteam maatschappelijkwerker
Jeugdzorgwerker
jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
jeugdzorgwerker
Speltherapeut

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
nijmegen
nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen

Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker

Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
nijmegen
Nijmegen
nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen - Arnhem

gezinsvoogd

Nijmegen , Gelderland en heel Nederland

Systeemtherapeut
Jeugdreclassering
De School Als Vindplaats en Passende
Kinder Opvang

Nijmegen e.o., Rivierenland
Nijmegen en Arnhem
Nijmegen en Berg & Dal

Opmerkingen

Graag aandacht voor de jongeren die onze toekomst zijn. Hoe dan ook komt deze zorg terug.
Lieve goed neerzetten met zorg en aandacht in de basis dan puinruimen aan het einde.
Kinderen hebben recht op bescherming

Is voor alle gemeentes van toepassing. Je wieg bepaald al in welke sociale omstandigheden je
geboren wordt, dit mag niet ook nog eens bepaald worden door je Gemeente.
De noodzaak dat er aandacht voor de werkdruk komt is zeer dringend en kan niet langer op zijn
beloop worden gelaten,
Graag verder kijken, dan alleen naar de €€

Functie

Jeugdbeschermer/Jeugdreclasseerder
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Maatschappelijk werker
Ambulant jeugdzorgwerker
woonbegeleider zwerfjongeren
Leerkracht
jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Persoonlijk begeleider
Ambulant hulpverlener

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Nijmegen en omgeving
Nijmegen en omgeving
Nijmegen, GrandCare ambulante
begeleiding
Nijmegen, Wijchen
Nijmegen, Wijchen, Berg en Dal,
Beuningen, Druten
Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Druten
Nijmegen, Wijchen, Boxmeer, Cuijck,
Groesbeek, Heumen, Bergen
Nijmegen/ Tiel
nijmegen/doetinchem/achterhoek
Nijmegen/Wijchen
Nissewaard
Nissewaard
Nissewaard
Nissewaard
Nissewaard en Zuid-Hollandse eilanden
NOB
Noord beveland
Noord Brabant

Jeugdzorgwerker D
Ambulant gezinsbegeleider
Pedagogisch medewerker A
Gebiedsmanager Jeugdbescherming
Jeugdzorgwerker B
Jeugdbeschermer / Jeugdreclasseerder
Jeugdzorgwerker

Noord Brabant
Noord Brabant
Noord Brabant
Noord Brabant, noord Oost
Noord en midden limburg
Noord- en Midden Limburg
Noord- en Zuidoost Brabant

Gezinsondersteuner
Jeugdzorgwerker
Coordinator gezinsondersteuning
jeugdreclasseerder
Jeugdbeschermer
Ambulant Gezinsbehandelaar
Gedragswetenschapper

Opmerkingen

Meer tijd voor cliënten, minder werkdruk.

Zorg moet de tijd krijgen die nodig is en niet afhankelijk van het budget wat beschikbaar is.
Investeren in een kind is investeren in de toekomst.

-

Door onduidelijkheid bij gemeenten, met verschillende maten meten, marktwerking, tarieven etc
ontstaat er chaos, ouders en kinderen zijn hiervan de dupe worden van het kastje naar de muur
gestuurd. Het kind staat niet meer centraal. Er is onvoldoende kwaliteit en kennis in de
hulpverlening gevolg is dat er onvoldoende preventief gesignaleerd wordt wat er voor kinderen
nodig is. Kost hierdoor allen meer geld. Gaat over veel teveel schijven.Bureaucratie is
toegenomen.

Teveel werkdruk, weinig middelen om de jongeren van de juiste zorg te voorzien

Functie
Technische dienst medewerker
Jeugdzorgwerker b
Ambulant Jeugdzorgwerker
Ambulant hulpverlener A
Jmw
Jeugdzorgwerker
jeugdzorgwerker
jeugdzorgwerker
Ambulant hulpverlener
Ambulant gezinsbehandelaar
leidinggevende jeugdzorg
Jeugdzorgwerker

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Noord holland
Noord Holland
Noord Holland
Noord Holland
Noord holland
Noord holland
Noord Holland
Noord Holland
Noord holland noord
Noord Holland Noord
Noord Holland Noord
Noord Kennemerland

jeugdzorgwerker
Partner van een jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerkers
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker in opleiding
Zelfstandige in de (jeugd)zorg
Gecertificeerd professional/ jeugdbeschermer

Noord Kennemerland
Noord kennemerland
Noord Kennemerland
Noord Kennemerland
Noord Kennemerland
Noord- Kennemerland
Noord- Kennemerland
Noord- Kennemerland
Noord Kennemerland/ west friesland
Noord Limburg
Noord Limburg

Directrice
jeugdreclassering
gecertificeerd professional/jeugdzorgwerker

Noord Limburg
Noord Limburg
noord Limburg

jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
gebiedsmanager
Jeuegdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker

noord midden limburg
Noord Midden Limburg
Noord Nederland
noord oost Brabant
Noord oost Brabant
Noord Oost Brabant
Noord Oost Brabant
Noord Oost Brabant (16 gemeenten)

Jeugdzorgwerker
ambtelijk secretaris

Noord Oost en Zuid Oost Brabant
Noord Oost Fryslân

Opmerkingen
En dit is niet het enige!

Er is echt een veel te hoge werkdruk waardoor collega's met bosjes uitvallen met burnoutklachten.
Andere collega's krijgen dan nog meer op hun bordje. Dit gaat zeker ten koste van de kwaliteit van
het werk en de veiligheid van de kinderen.

Succes met de actie!

Werkdruk en bureaucratie. Er wordt al sinds de "Paarse Krokodil"over gesproken. Nu echt
aanpakken en verminderen.
Ik werk vanuit mijn functies met alle gemeenten in Noord-Oost en Zuid-Oost Brabant.

Functie
Jeugdbeschermer

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Noord Oost Veluwe

Gedragswetenschapper
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
ambulant werker
Gezinsvoogd
Jeugdbeschermer
Medewerkers jeugdzorg
Jeugd- & Gezinsbeschermer
Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer

Noord Oostpolder
Noord Veluwe
Noord Veluwe
Noord west overijssel
Noord- West Veluwe
Noord, west Friesland
Noord/Holland
Noord/Zuid/Midden Kennemerland
Noordbrabant
Noord-Brabant

manager

Noord-Brabant
Noordelijke provincies
Noordenveld
Noordenveld
Noorderveld
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland (maar wens het natuurlijk
voor heel Nederland)
Noord-Holland en Overijssel

Pleegzorgwerker
Jeugdzorgwerker

Noord-Holland/ Stede-Broec
Noord-Kennemerland

Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker ambulant
senior jeugdzorgwerker

Noord-Kennemerland
Noord-Kennemerland
noord-Kennemerland oa Alkmaar,
Heerhugowaard, langedijk
Noordkop
Noord-Limburg (7 gemeentes)

voorzitter raad van bestuur
GZ- psycholoog
Persoonlijk begeleider
beveiligingsmedewerker
Jeugd- en gezinsbeschermer
senior beleidsmedewerker
Secretarieel Medewerker

secretaresse
Teamleider / trainer

Opmerkingen
Randzaken spelen een grote rol in de functie van jeugdbeschermer op dit moment. Je bent veel
tijd kwijt met aanvragen en regelen van zorgindicaties in overleg met gemeenten en
zorginstellingen. Hierbij wordt je vaak van het kastje naar de muur gestuurd en elke gemeente
regelt alles weer anders. Daarbij veranderd er elk jaar weer van alles (omdat de gemeente dan
weer andere zorgaanbieders kan contracteren). Elke handeling moet geregistreerd worden,
waardoor er in verhouding weinig tijd in de gezinnen en met de cliënten kan worden doorgebracht.
Gezien het aantal cliënten wat je op je caseload hebt staan, kan ik als jeugdbeschermer niet meer
de kwaliteit bieden die ik graag zou willen bieden en waarvan ik overtuigd ben dat cliënten die ook
verdienen.

Zoals de Kinderrechtenrapportage in 2015 beschrijft doen we het in Nederland niet zo goed als het
gaat om het beschermen van de rechten van kinderen. Ook ik zou er beter in kunnen worden
wanneer er meer ruimte is om de noodzakelijke overwegingen zorgvuldig te kunnen maken.

Ik gun alle jeugdwerkers meer tijd voor het vak waar ze voor geleerd hebben, meer ondersteuning
op administratief gebied.
In onze gesprekken met ouders/verzorgers en kinderen horen wij werkdruk en daarmee
verminderde kwaliteit in de jeugdhulp terug.
De werkdruk is zodanig hoog dat niemand dit nog lang volhoudt. Het verloop is dan ook bijzonder
hoog

Functie
Jeugdzorgwerker
Gebiedsmanager
Jeugdzorgwerker

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Noord-Midden Limburg
Noord-Nederland
Noord-oost Brabant

Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Werkbegeleider gezinshuizen
Maantschappelijk werker Veilig Thuis

Noord-Oost Brabant
Noord-oost brabant
Noordoost Noord-Brabant
NoordOostGelderland

orthopedagoog

Noordoostpolder

Gedragswetenschapper
jeugdbeschermer

Noord-Oostpolder
Noord-Veluwe

Gezinscoach
Persoonlijk begeleider +
JEUGD EN GEZINSWERKER

Noord-west Veluwe
Noordwijk
Noordwijkerhout

jeugdbeschermer
Pleegzorgbegeleider

Noor-West Veluwe
NOP

Lm
Jeugdzorgwerker
Groepsleister
Nvt
Ambulant hulpverlener
ambulant hulpverlener A

Nop
NOP/Almere/Dronten/Zeewolde/Lelystad
Nunspeet
Nvt
o.a. Deventer, Apeldoorn, Zutphen
oa Steenwijkerland, Kampen, Zwolle

Schoolmaatschappelijk Werk
Moeder
Coordinator
Persoonlijk begeleider
Jeugdbeschermer

Oirschot
Oistereijk
Oisterwijk
Oisterwijk
Old Ambt, stadskanaal, Vlagtwedde en
gemeente Veendam

Opmerkingen

Meer ruimte (voldoende ingekochte zorg) bij organisaties die wij inzetten, meer zorg op maat en
kortere wachtlijsten.

Het gaat niet meer over inhoud alleen nog maar over geld.
Ik zit met een burnout thuis als gevolg van overbelasting door hoge werkdruk vanwege structurele
onderbezetting, ontbreken continuïteit vanwege tijdelijke contracten, reorganisatieperikelen. Op dit
moment zie ik geen toekomst meer in de jeugdzorg of maatschappelijke dienstverlening. Ik kan de
moed en de energie niet meer opbrengen, helaas.
niet alleen plezier, ook kwaliteit vanhulpverlening.
dit geldt ook voor zorg betaald vanuit de verzekeringen.
Om de juiste zorg te kunnen bieden die ik wil, is een lagere caseload vereist. Het belangrijkste (het
contact met de jongere) is veel te weinig tijd voor gezien de vele randzaken die bij iedere jongere
komen kijken

Jeugd heeft de toekomst. Investeren in peventie van jeugd levert lange termijn gezondere
samenleving op!!!!!
De werkdruk is in elke gemeente hoog. In heel Nederland moet hier wat aan gedaan worden.

Eindelijk wordt hier aandacht aan besteed. Het is erg treurig wat er in korte tijd allemaal gebeurt
op het gebied van Jeugdzorg in ons land. De werkdruk is enorm toegenomen en er is een
toegenomen gebrek aan ondersteuning en visie. Daarnaast gaan de lonen hard achteruit en zijn
vaste contracten bijna een uitzondering. Ik ben verbijsterd over wat er in ons vak gaande is.

Functie
Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer

Pedagogisch medewerker dagbehandeling,
coachen en ondersteunen

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Oldambt / Westerwolde / Stadskanaal /
Veendam /
Oldambt, Winschoten, Stadskanaal,
Veendam, Groningen
Oldebroek/Zwolle
Olst/wijhe

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Ommen

ambulant hulpverlener
KInder-en Jeugdtherapeut

ommen dalfsen oldenzaal
Ommen- Hardenberg

Jeugdzorgwerker
Gebiedsmanager

Oost Brabant
Oost Brabant ; mn Regio 's-Hertogenbosch
en Eindhoven
Oost Gelre
Oost Gelre
Oost Gelre
Oost Gelre
Oost Groningen
oost groningen
Oost Nederland
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout (nb)
Oosterhout/Breda
Oosterhout/Overal
Oosterschelderegio
Oosterschelderegio in Zeeland
Oost-Gelre
Ooststellingwerf, Weststellingwerf en
Oosterwolde
Opsterland
Opsterland
Opsterland

Direkteur
Trajectbegeleider
Pedagogisch medewerker
Pedagogisch ondersteuner
Ambulant Hulpverlener
casemanager
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker C
Jeugdzorgwerker
Jeudzorgwerker
docent koken rec4 school
jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker C
Ambulant medewerker
Jeugdzorgmedewerker HBO
Pedagogisch medewerker
Jeugdbeschermer
leerkracht basisonderwijs
Pedagogisch medewerker
(nog geen baan als vaktherapeut kunnen
vinden) woonbegeleider
OKI B behandelaar

Opsterland / Smallingerland / Achtkarspelen

Opmerkingen
Ik wens in alle gemeenten goede jeugdzorg.

ben al lid sinds 1986
Maak gebruik van de kleine zorgaanbieders, dichtbij huis, kortdurend.Kan de druk binnen
Jeugdzorg al verminderen.

Voor alle kinderen de juiste hulp die ook beschikbaar is.

Tarief maakt kwaliteit inmiddels onmogelijk.

Te lange wachtlijsten, hulp te ver weg, te kort aan 24 uurs plaatsingen.
Doe er wat mee!!

Functie

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Oss

Opmerkingen

Oss
Oss

Hoog tijd voor beter beleid
Ik werk al 34 jaar in de jeugdzorg en de werkdruk is nog nooit zo hoog geweest als nu. Het
verzuim is hoog en de administratieve rompslomp is enorm. Kortom dit maakt het werken in de
jeugdzorg niet aantrekkelijk voor de zittende mensen als ook voor de nieuwe aanwas.
Ik werk in Oss maar wens goede jeugdzorg voor alle gemeenten van Nederland.
minder werkdruk
n.v.t.
Te veel werk voor te weinig geld

student
Raadsman
Pedagogisch medewerker
jeugdprofessional
brede jeugdprofessional
Pleegzorgwerker

Oss
Oss
Oss
Oss
Oss
Oss
Oss
Oss
Oss
Oss
Oss
Oss
Oss
Oss
Oss
Oss
Oss
Oss
Oss
Oss
Oss
Oss
Oss
Oss
oss
Oss
Oss
Oss en Bernheze
Oss en Bernheze
Oss/ den bosch

Jeugdzorgwerker

Oss/Uden/Boekel/Landerd/Cuijk/Boxmeer

Jeugdprofesional, medewerker basisteam
jeugd en gezin
orthopedagoog NVO
Medewerker P&O en stagecoördinator

Medewerker cliëntenadministratie
jeugdzorgwerker
Brede Jeugdprofessional
Mdw clientenadministratie
Beleidsadviseur
Jeugdzorgwerken
Gezinsvoogd
Gezinshulpverlener
Manager bedrijfsbureau
Hoofd cliëntenadministratie
Hoofd technische dienst
Brede Jeugdprofessional
jeugdprofessional
Brede Jeugdprofessional
Jeugdzorgwerker
Hoofd ICT
ICT
Ondernemer
Sales manager

Bedrijfsleider

Helemaal eens, dus vandaar mijn STEM!

Goede zorg voor kleine pleegkinderen en verlengde pleegzorg tot 21 jaar voor de jongeren binnen
pleegzorg. Als deze jongeren 18 worden, zijn zij vaak nog niet in staat om op zichzelf te gaan
wonen. Een fijne plek binnen een pleeggezin om aan school, werk, huisvesting en toekomst te
werken is broodnodig!

Functie
Jeugdzorgwerker
Trajectbegeleider
Ambulant jeugdhulpverlener
jeugdzorgwerker
Ambulant hulpverlener

Wetenenschappelijk medewerker
Jeugdbeschermer
pedagogische medewerker
Boventallig administratief medewerker

Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden
Contractmanager
Jeugszorgwerker
weerdienst medewerken en ambulant
begeleider
communicatieadviseur

Gemeente (waar je werkt en/of goede
Opmerkingen
jeugdzorg wenst)
Ossendrecht
Oud-Beijerland
Oude IJsselstreek
oude ijsselstreek
OudeIjsselstreek, Montferland, Doetinchem,
Berkelland, Bronckhorst, Aalten, Winterswijk
Ouderkerk aan de Amstel
Over Betuwe
over betuwe / ede
Overal
Overal

Overal
Overal
Overal
overal
overal in Friesland

Teamleider
Gezinsmanager
Maatschappelijk werker Veilig Thuis
G.Z.-psycholoog
Ambulant Hulpverlener
orthopedagoog i.o.
Jeugdbeschermer
Pedagogisch medewerker D

overal in Nederland, los van mijn
werkgemeenten
Overal is goeie jeugdzorg gewenst
Overal!
Overal!!
Overal!!
Overal!!
overal.
Overal. Ik werk in Rotterdam.
Overbetuwe

Gezinscoach
manager jeugdzorg
Jeugdzorgwerker C
Jeugdzorgwerker D
Klinisch psycholoog
Pedagogisch medewerker
Jeugdzorg werker c
Pedagogisch medewerker
Pedagogisch medewerker d

Overbetuwe
Overbetuwe
Overbetuwe
Overbetuwe
Overbetuwe
Overbetuwe
Overbetuwe
Overbetuwe
Overbetuwe / Arnhem

Heel veel succes dat velen deze petitie ondertekenen
Ik was manager bij de WSG, landelijk werkende jeugdzorg instelling, gevestigd in Amsterdam.
Heb met veel zorg(en) meegewerkt aan de voorbereidingen vd transitie jeugdzorg naar de
gemeentes. Hoor nu van ex-collegae en ex cliënten hun worsteling en zorgen.

de jeugd kan het zelf niet hun ouders ook niet duzzzzz
Geef hulpverleners tijd voor de beste aandacht aan kinderen en gezinnen!

Goed initiatief!
Het gaat ten koste van de zorg en behandeling van het kind zoals het nu gaat en moet. De
werkdruk wordt veel te hoog en er is te weinig tijd nog voor het kind.
Mijn casusload is te groot om kwaliteit te kunnen leveren.

Functie

Opmerkingen

Pleegzorgbegeleider

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Overijssel

Jeugdreclasseerder
Pleegzorgbegeleider.

Overijssel
Overijssel

Weg met al die bureaucratie!
Werkdruk, tijdregistratie, hoge caseload en verwachtingen van verschillende partijen maken dat
het werk als zwaar wordt ervaren doormijn collegae en mij.
Goed initiatief om een signaal.af te geven.

Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Matcher in de pleegzorg
Pleegzorgbegeleider
Jeugdzorgwerker
Medewerker Voordeur
Ambulant hulpverlener A
Jeugdbescherming
Pedgogisch medewerker B
ambulant werker
Jeugdreclasseerder
jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Ambulant Werker

Overijssel
Overijssel
Overijssel
Overijssel
Overijssel
Overijssel
Overijssel
Overijssel
Overijssel
overijssel
Overijssel
overijssel
Overijssel
Overijssel en natuurlijk heel Nederland

Pedagogisch medewerker jeugdzorg (24-uurs Overijssel, Salland, Twente
zorg)
Spoedhulp werker jeugd
Overrijssel
Jeugdprofesional
Papendrecht

Jeugdprofessional
Jeugdprofessional
Jeugdprofessional
Schoolmaatschappelijk Werk
Jeugdprofessional

Papendrecht
Papendrecht
Papendrecht
Papendrecht
Papendrecht

Heel fijn dat hier serieus naar gekeken wordt. Zoals de hulpverlening nu geregeld is, loopt het niet
goed. Kinderen (en gezinnen) krijgen niet de juiste hulp, er zijn korte contracten waardoor veel
wisseling van hulpverleners, er wordt steeds meer geeist van hulpverleners (en er zijn geen taken
die afvallen) waardoor een hoge wekdruk. Heel, heel fijn en heel, heel erg nodig dat er weer meer
kwaliTIJD komt! Van: een hulpverleenster in ❤ en nieren.

Hoe kun je kwaliteit waarborgen als je geen tijd hebt, je bezuinigd hulpverleners weg....niet
hulpvragen. Die zullen alleen maar groter worden omdat er onvoldoende mensen en tijd
beschikbaar zijn om te mensen te helpen die hulp nodig zijn

Veel te veel controles..... bureau cratie... geen nut
Ik vind met name de wachtlijsten voor groepen en GGZ een groot probleem.
Daarnaast vind ik het van belang dat er voldoende tijd besteed kan worden aan clienten als ik kijk
naar mijn eigen werk. Nu is dit soms lastig, omdat de druk van wachtlijst en andere
werkzaamheden ook mede bepalen hoe het werk wordt ingevuld.
Meer menskracht om gezinnen weer of beter in hun kracht te zetten

Functie
Maatschappelijk werk (basisschool en
voortgezet onderwijs)

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Papendrecht

Opmerkingen
Aandachtspunt zijn crisis plekken. Soms erg moeilijk om een plek te vinden binnen onze regio.
Wachtlijst van organisaties zijn sterk aanwezig en ouders moeten lang wachten. Dit is ook een
aandachtspunt.

gedragswetenschapper

Papendrecht, Dordrecht, Gorinchem,
Hardinxveld-Giessendam, Oud-Beijerland

ex-jeugdreclasseerder
Medewerken vrouwenopvang
Gecertificeerd professional

Parkstad
Parkstad
Parkstad
Parkstad
Parkstad, Maastricht, Sittard-Geleen
Peelgemeenten
Pekela
Pekela
Pekela en Veendam
Pekela en Veendam
Pijnacker
Pijnacker-Nootdorp
Porthos/Vlissingen/Veere/Middelburg
Provinciaal
Provincie breed!( als het niet landelijk kan)

ziek geworden door werkdruk

provincie Drenthe
Provincie Drenthe
Provincie Drenthe
Provincie Drenthe
Provincie Drenthe met name Noord Midden
Drenthe
Provincie Flevoland
Provincie Friesland
Provincie Friesland
Provincie Gelderland
Provincie Gelderland
provincie gelderland, verschillende
gemeenten
Provincie Groningen

Help de jeugdzorgwerkers zorg te dragen voor de jeugd

GZ-psychologe
thuisbegeleider
Secretaresse
Casemanager Jeugd
Jeugdconsulent veiligheid
Casemanger Jeugd
RT’er en leerkracht
Ouder van een kind met een beperking
Gezinsmanager
Gedragswetenschapper
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer/jeugdreclasseeder
Secretariaatsmedewerker
Jeugdzorgwerker
Orthopedagoog Generalist
Opleidingsadviseur
medewerker Veilig Thuis
Gezinscoach
Pleegzorgwerker
Crisisinterventor Spoedeisende Zorg
pleegzorgwerker
Ambulant crisishulpverlener binnen de
jeugdzorg
Midden kader
Gedragswetenschapper
Gezinsvoogd

Provincie Groningen
Provincie Groningen
provincie Groningen

Weg met de kruideniers mentaliteit!

Ik vind het schandalig dat de grote zorgaanbieders betere afspraken hebben dan de kleine
zorgaanbieders ondanks de aanbesteding.

Laten we doen wat nodig is! Maatwerk!

minder werkdruk levert betere zorg.
Laten we er alsjeblieft voor zorgen dat het gezin centraal stellen meer is dan alleen maar een loze
kreet
Te hoog ziekteverzuim

Functie

Jeugdbeschermer
Gedragswetenschapper
Regiomanager
Ambulant hulpverlener

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Provincie Groningen
Provincie Groningen
Provincie Groningen
Provincie Groningen
provincie Groningen
Provincie Groningen ( dus meerdere
gemeentes)
Provincie Groningen Drenthe
provincie Groningen en Drenthe
Provincie Limburg
provincie Noord Brabant

Communicatieadviseur
Jeugdzorgwerker
Crisiswerker
Mdft therapeut
Ambulant Hulpverlener
Pleegzorg
Ambulant jeugdhulpverlener
Gezinsmanager
jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
Casemanager zorg en ondersteuning
Ambulant hulpverlener

provincie noord-babant
Provincie Noord-Brabant
Provincie Utrecht
Provincie Utrecht
Provincie Utrecht
Provincie Utrecht
provincie Utrecht
Provincie Utrecht
Provincie Zeeland
provincie Zeeland
Provinsie Gelderland
Purmerend
Purmerend

Gezinsvoogd
Spoedhulpwerker jeugdzorg
Ambulant hulpverlener B
Ambulant hulpverlener
gezinsvoogd
Praktijkbegeleider ambulante jeugdzorg

Opmerkingen

Mijn wens is om meer waardering te krijgen voor ons werk.
Het hele land verdiend goede Jeugdzorg!

Realistische prijs en minder bureaucratie
bureaucratiehulpverleninerschillen in toewijzing

Purmerend
Purmerend
Pm
Purmerend
Gezinsmanager
Purmerend
Ambulant hulpverlener pleegzorg
Purmerend
Purmerend
Jeugd maatschappelijk werker
Purmerend en Volendam
Amb gezinsbegeleider
Purmerend, waterland en amsterdam
Pedagogisch medewerker VVE peuteropvang. Purmerend.

Prima initiatief daar de werkdruk zeer hoog is

Ik werk in de Haarlemmermeer en woon in Purmerend
Laat mij mijn werk doen en stop met regeldruk. Gezinnen en kinderen verdienen aandacht, niet
mijn computer. Professionaliteit en zelfzorg verdienen meer tijd!

Gedragswetenschapper

Maatschappelijk werker

Purmetend

Begeleider Pleegzorg

Raalte

Sowieso de druk op jeugdzorg maar ook de hulplijnen die wij als peuteropvang willen uitzetten en
de manier waarop is ons een doorn in het oog.
Schrijnend probleem Al jaren alweer. Schandalig ook die verandering dat de gemeentes
verantwoordelijk zijn. Zo hoorde ik laatst dat het potje voor ondersteuning voor dyslectische
kinderen op was !!! Ik vraag mij dan af waar deze gemeente de prioriteiten legt !!!! Succes en
dank

Functie

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Raalte / Wierden
Raalte, Tubbergen
Raalte, Tubbergen
Raalte/Olst Wijhe/Hellendoorn
Regio Achterhoek
regio alkmaar
regio Alkmaar
regio alkmaar heerhugowaard
Regio Ametsfoort

Opmerkingen

gezinsmanager
Manager
Gezinsbegeleidster
Gezinsmanager
Jeugd Beschermer
jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker

regio amsterdam
regio amsterdam
Regio Amsterdam
Regio Amsterdam en Zaanstad
Regio Apeldoorn/ Harderwijk
Regio Arnhem
Regio Arnhem en regio Ede
Regio Brabant Noord Oost

geef ons tijd om kinderen blijvend veilig op te laten groeien

Bestuurder
Jeugdzorgwerker/jeugdreclassering
Behandelcoordinator
gebiedsmanager
regionaal stafmedewerker zorg
Jeugdbeschermer

regio Brabant Noord Oost
Regio Brabant Noord Oost Den Bosch
Regio Brabant Noordoost
regio centraal gelderland
regio Centraal gelderland en regio
Achterhoek
Regio Centraal West

Jeugdbeschermer
voormalige bestuurssecretaris
Jeugdzorgwerker
jeugzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Orthopedagoog-generalist
ambulant jeugdzorgwerker
Manager

Regio Den Bosch
regio Den Haag
Regio eemland
Regio Eemland
Regio eemland
regio Eemland, Foodvalley, Utrecht ZO
Regio eindhoven
Regio Eindhoven (21 gemeenten)

Ouderschapsbemiddelaar
therapeut

Regio Eindhoven en Helmond
Regio Eindhoven- Helmond- Veldhoven

Pedagogisch medewerker
Pedagogisch medewerker
Pedagogisch medewerker
Ambulant hulpverlener
Gebiedsmanager
systeemtherapeut
Jeugdzorgwerker B
jeugdzorgwerker
Specialistisch ambulant hulpverlener
jeugdzorg

minder tijd aan administratie een meer aan de gezinnen

Er is te weinig ondersteunend personeel voor de hulpverleners en veel te weinig tijd om je werk zo
te doen dat je alles wat vereist wordt ook goed gedaan krijgt. Dan heb ik het hierbij over
administratie, het afnemen van vragenlijsten etc.

Vooral tijd kunnen besteden aan waar het in ons vak over gaat:
Het beschermen van kinderen.

Na jaren van op een stapeling van werkdrukverzwaring is wat mij betreft de limiet bereikt. Bij
verrekening van de uren blijft er per saldo nu ongeveer een half uur per cliënt per week over aan
contact.
Het kan toch niet zo zijn dat je verantwoordelijk wordt gehouden voor kinderen waarbij je maar een
half uur per week, incl. verslaglegging, contact hebt.

Om echt te transformeren moeten we de inhoudelijke samenwerking aan gaan, niet blijven hangen
in de randvoorwaarden!

Functie
Ambulant hulpverlener
Gedragswetenschapper
algemeen directeur/bestuurder
Bestuurder

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
regio Eindhoven, meerdere gemeentes
regio Foodvalley
Regio Friesland
Regio Gelderland

Procesregisseur
Jeugbeschermer

Regio Gelderland
Regio Gooi en Vechtstreek

medewerker crisisdienst Veilig Thuis
Jeugdhulpverlener
Medewerker Expertiseteam
Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
Manager
Teamleider
Directeur Zorg

Regio Gooi en Vechtstreek
Regio Haaglanden
Regio Haaglanden
Regio Haaglanden
Regio Haarlem
St.Nidos is een landelijke instelling, hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht
regio Holland Rijnland
Regio Ijsselland en Twente
Regio IJsselland, Regio Twente en Regio
Midden IJssel Oost Veluwe
Regio IJsselland: Zwolle Deventer - no
Overijssel zwartewaterland, Steenwijkerland

Jeugdreclasseerder

Kindertherapeut (PMKT)
Vertrouwenspersoon
Ambulant hulpverlener
Jeugdzorgwerker
Teammanager
administratie
jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker B
pleegzorgwerker
Specialistische gezinsbehandelaar
manager zorg
Backoffice medewerker
bestuurder
Gezinsbegeleidster
opleidingsadviseur/trainer
Gedragswetenschapper

Regio Lekstroom en Utrecht
Regio Limburg
Regio Midden Holland
regio N. O. Brabant
Regio Nijmegen
regio Nijmegen en Rivierenland
Regio noodoost Brabant
Regio Noord Holland Noord
Regio Noord Holland noord
Regio noord oost brabant
Regio Noord Oost Brabant
regio Noord veluwe
regio Noord-Holland
Regio Oost Groningen
regio overijssel/gelderland
regio provincie Utrecht

Opmerkingen

Vooral langdurige contracten en ouput financiering zou helpen, het begint met vertrouwen!

De samenwerking met de gemeentes is goed. Alles is wel bewerkelijker en bureaucratischer
geworden sinds 1-1- 2015

In het bijzonder het aan verblijf

Marktwerking in de zorg is de uitverkoop van het kind
Geen kortdurende trajecten van 9 maanden. Zeker niet bij de doelgroep LVB

Gewoon doen!!

Functie
Jeugdbeschermer

Jeugdzorgwerker A
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Ambulant hulpverlener
jeugdzorg werker

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Regio Rivierenland

ambulant hulpverlener
Clientenadministratie
Jeugdbeschermer
jeugdzorgwerker

Regio Rivierenland
Regio Rivierenland
regio Rivierenland
Regio Rotterdam
Regio Rotterdam Rijnmond
Regio Rotterdam Rijnmond/ Capelle aan
den IJssel/Krimpen aan den IJssel
regio salland en twente
regio Tilburg
Regio Twente
regio Twente

Jeugdreclasseerder
Pleegzorgwerker
gedragswetenschapper
Jeugdbeschermer

Regio Twente
Regio Twente
regio Twente
Regio Twente, Enschede

Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
projectmanager bestuursbureau
Hoofd kwaliteit en innovatie
pleegzorg
GZ-psycholoog

Regio utrecht
Regio Utrecht
regio Utrecht West
Regio West Brabant
Regio West Brabant oost en west
Regio west Friesland
Regio West-Brabant West

Gezinsbegeleider
Jeugdzorgwerker

regio westfriesland
Regio West-Friesland

Opmerkingen
Onnodig versnipperde zorg, onzinnige productcodes welke verschillen per gemeente, idem
gecontracteerde zorgaanbieders en waanzinnig complexe sociale kaart. Meerdere onduidelijk
toegangen tot jeugdzorg. Onhaalbare diensten zoals drang met onmogelijke te halen doelen,
waarbij problematiek van jaren opgelost moet worden in 4 maanden, meer administratief werk
waarbij ondersteunende afdelingen (secretariaat) worden opgedoekt en ook deze
werkzaamheden bij de werker worden gelegd......... etc etc etc etc.

Geen
Ik heb te weinig tijd om mijn werk goed te kunnen doen. Mijn inschatting is 30% te weinig tijd.
Zorgzwaarte per casus is sinds nieuwe jeugdwet toegenomen + aantal casussen op caseload is
toegenomen doordat er veel sneller een voogdijmaatregel komt die slechts telt voor 4;06 op de
caseload en een ots voor 6;24 %. Een voogdijzaak vraagt net zoveel aandacht als een OTS.
Ondertoezicht gestelde kinderen zijn echt de dupe van de te hoge werkdruk doordat ze nu niet de
aandacht krijgen die ze verdienen van de jeugdzorgwerker.

De werkdruk neemt enorm toe. Ook de complexe multi problem gezinnen worden steeds meer
waardoor er steeds meer van ons wordt verwacht in vaak minder tijd. Dit terwijl deze casussen
juist extra aandacht behoeven om kwaliteit te kunnen blijven leveren

Minder hoge casload en adminstratie. Meer tijd en aandacht voor het kind.
De werkdruk is hoog door de toegenomen bureaucratie. Deze bureaucratie ondermijnt de
motivatie en het werkplezier. Er wordt gestuurd op kosten en garantie voor succes in de
behandeling.

Functie
Gezinsmanager
gedragswetenschapper
Gedragsdeskundige
Jeugd en gezinsbeschermer
Verkoopadviseur JBJR en Pleegzorg
Screeningsfunctionaris
Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer / werkbegeleider
Business Controller
jeugdzorgwerker ((gezins)voogd)
jeugdzorgwerker
GZ-psycholoog
Jeugdbeschermer
Bestuurder
afdelingshoofd

Gemeente (waar je werkt en/of goede
Opmerkingen
jeugdzorg wenst)
Regio Westfriesland en gedetacheerd in
Caseload verlaging is een bijdrage voor meer kwaliteit.
gemeente Arnhem en omgeving.
regio WestFriesland, KOP
regio WestFriesland, KOP en Kennemerland
Regio Westfriesland.
Graag eenduidige aansturing, minder administratie, langdurige aanbestedingscontracten..
Regio Zuid
Regio Zuid Holland
Kwaliteit van de jeugdzorg wordt teveel gedomineerd door de geldkwestie.
regio Zuid Holland Zuid
Regio zuid oost Brabant
Regio Zuid-/Noord Oost Brabant en Limburg Wij zijn in de genoemde regio's actief maar uiteraard willen we in heel Nederland goede
Jeugdzorg.
regio Zuid-Holland Zuid
regio Zuid-Holland Zuid
regio zuid-oost brabant
Regio Zutphen
Chronisch tijdgebrek, administratieve rompslomp, moeite om tijd vrij te maken voor contact met de
kinderen zelf
Regio's IJsselland en Twente
Regio's Utrecht Stad, Amersfoort, Food
Valley, Utrecht West, Utrecht Zuid Oost,
Lekstroom, Midden Holland.

Pedagogisch medewerker
psychomotorisch therapeut
Vaktherapeut beeldend
jeugdzorgwerker
Coach
Jeugdreclasseerder
Jeugd- en Gezinscoach
Jeugd en gezinscoach
Coördinator brede school
Kinder- en jeugdtherapeut

Renkum
renkum
Renkum
Reotterdam
Rheden
Rheden/Arnhem
Ridderkerk
Ridderkerk
Ridderkerk
Rijen

Jeugdzorgwerker
Gebiedsmanager WSS JB&JR
Psychomotorisch therapeut/vaktherapeut

Rijk van Nijmegen
Rijk van Nijmegen
Rijk van Nijmegen, land van Cuijk en
Rivierenland
Rijnland
Rijnland, alphen kaag en braasem,
Haaglanden, bollenstreek
rijnmond en midden holland
RIJNSTREEK
Rijswijk

Gezinshuisouder
Ambulant hulpverlener
orthopedagoog/ speltherapeut
FORENSISCHE ORTHOPEDAGOOG
Beleidsmedewerker jeugd

Weg met druk is om armen kwaliteit

Vooral veel te veel administratieve rompslomp en door de werkdruk haastige en slordige
doorverwijzingen.

Doe er wat Mee!

Functie
Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Teamleider
Jeugdzorgwerker GI
Jeugdbescherming
jeugdbeschermer
Ambulant hulpverlener
jeugdzorgwerker A

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Rivierenland
Rivierenland
Rivierenland
Rivierenland
Rivierenland (Tiel en Betuwe)
Rivierenland (Tiel en omgeving)
Rivierenland / Tiel
Rivierenland, Maasdriel, lingewaal.
Rivierenland, wens een goede jeugdzorg

Trainer, onderzoeker Pleegzorg
Jeugd- en Gezinswerker

ROA Amsterdam
Roerdalen

Opmerkingen

geen

- Ik reageer vooral vanuit de CJG's. Ik merk landelijk maar ook vooral in Midden Limburg dat
Jeugdzorg op zijn gat ligt.
- Overal vallen mensen met de bosjes uit door burn-out of andere spanningsklachten.
- Gemeenten met tekorten doordat ze te weinig van het Rijk krijgen voor het kunnen uitvoeren van
Jeugdzorg.
- De ongelooflijk vele taken die een jeugd- en gezinswerker moet verwerken, met daarnaast een
blijvende vraag voor allerlei pilots, extra trajecten, samenwerkingsverbanden, onderzoeken,
kwaliteitsscreeningen en ga zo maar door.
- Steeds minder goede krachten zijn er te vinden omdat de goede ervaren HBO'ers wel uitkijken
om bij het CJG te gaan werken, waar iedereen van zegt dat het een hondenbaan is.
Het moet uit zijn met het overladen van de jeugd- en gezinswerkers binnen de CJG's. Het voelt bij
alles: Dat is een taak van het CJG. Hierdoor is de echte kwaliteit allang niet meer te waarborgen
en vallen we van het ene in het andere, reactief op de landelijke tendens dat we vooral bang
moeten zijn als iets niet goed geregeld is. Dreiging > Tuchtrecht of geen resultaten behalen die
afgesproken zijn met de gemeenten.

Jeugd- en Gezinswerker
Financieel Juridisch medewerker
Pedagogisch medewerker

Roerdalen
Roermond
Roermond
Roermond

Administratief medewerker primair proces
sociaal pedagoog
Jeugd en Gezinswerker
Jeugd- en gezinswerker
Iag er
Pedagogisch medewerker
JGW
Jeugdzorgwerker A

Roermond
roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond

De werkdruk heb ik van dichtbij ervaren is belachelijk hoog
Heel Nederland moet goede jeugdzorg hebben
Ik ben werkzaam in de kinderopvang. Ook ik zie dagelijks dat er meer zorg is. Ook wij
pedagogisch medewerkers ervaren dat het steeds zwaarder wordt. De lijnen moeten korter en er
moet eerder hulp geboden worden aan het kind en het gezin!

Functie
Jeugd en Gezinswerker
Controller
Jeugdzorgwerker A
Ambulant jeugdzorgwerker
Docent Nederlands
beleidsadviseur
Gedragswetenschapper
Bestuurssecretariaat
Hoofd HRM

Jeugdzorg werker A
Jeugdreclasseerdee
Gecertificeerd professional jeugdzorg
Jeugdprofessional

Jeugdzorgwerker
Jeugdprofessional
Gedragswetenschapper
Jeugdzorgwerker
Marketeer
Plaatsingscoordinator
Pedagogisch medewerker
Jeugdzorgwerker
Pedagogisch medewerker
Jeugdzorgwerker
Remedial Teacher

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond
Roermond - alle gemeentes in Limburg

Roermond en weert
Roermond, Weert, Leudal
Roermond/ Weert/ leudal/maasgouw enz
Ronde venen
Roosendaal

Zorgmanager
gedragswetenschapper
Gebiedsmanager
Jeugdzorgwerker Ambulant
Gastheer
jeugdbeschermer

Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal Bergen op Zoom
Roosendaal en omgeving
Roosendaal/Breda e.o.
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

Jongerencoach

Rotterdam

Opmerkingen

Het is belangrijk dat de gemeentes bereid zijn om naar het belang van het kind en de
medewerkers te kijken! Erkenning voor de inzet en middelen toekennen waar nodig is. Neem de
professional serieus zodat zij/goed hulpverlening kan bieden.

Er wordt hard gewerkt door alle betrokken partijen om alles zo goed mogelijk te regelen. En het is
goed om kritisch te kijken naar zorg, financiën en hoe dingen anders kunnen. Belangrijk blijft wel
om te kijken naar het kind, het gezin en de werker. Niet alleen naar financiën. Uiteindelijk kunnen
op de lange termijn verkeerde inzet van zorg door minder mogelijkheden, verkeerde inschatting
van zorgzwaarte door werkdruk of opgebrande werkers veel geld gaan kosten.
nvt

Bezuinig niet op gezinshuizen.

ruimte om sneller te schakelen en kijken naar regel druk
Actie lijkt mij de enige optie
Administratiedruk, overload aan in te vullen formulieren en lange wachttijden bij gewenste
vervolghulp.

Functie
Jongerencoach

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Rotterdam

Opmerkingen

Ambulante hulpverlener
gezinsbegeleider

Rotterdam
Rotterdam

Cliëntregustratie
Jeugd en gezinscoach
Jeugdbeschermer

Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Pedagogisch Medewerker
Jeugd-en gezinsccoach
Divisiemanager
Stafmedewerker P&O
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer

Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

Geen
Geen
Genoeg aandacht, kwaliteit, stabiliteit en tijd voor jeugd die onze toekomst is.
Goede actie!
Goede jeugdzorg moet in alle gemeentes goed geregeld zijn!
Goede zorg vraagt om gezonde werkomstandigheden, zorg daar voor!
Graag goede evaluatie en dan veranderingen doorvoeren
Graag weer aansturen op kwaliteit in plaats van kwantiteit.
Graag weer kwaliteit centraal in plaats van afbraak.
hart voor de gezinnen en kinderen niet voor de productie!
Help ons, ons werk goed te kunnen doen!
Het gevoel dat wij niet door de directie en gemeente worden gehoord. De kwaliteit rent achteruit.
Het gaat niet meer om het kind, wat wel de leus is, maar om de zorg zo goedkoop mogelijk te
maken. Ik ben van mening dat de transitie niet goed heeft gedaan aan de hulpverlening. Ik denk
dat als de Deltamethode goed zou zijn uitgevoerd dat deze methode goed zou zijn voor de
hulpverlening. Voordeel van de transitie is dat het samenwerken van de organisaties beter is
geworden.

Jurist wmo en jw
Bestuurder Zorg & Welzijn
Jeugdbescherming

Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

Leerkracht
Jeugdbeschermer
Jeugd- en gezinscoach

Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

Jeugdbeschermer/jeugdreclassering

Rotterdam

Het moet echt heel veel beter!
Het moet gewoon beter. Het is 2 over 12!
Hoe kun je goed “beschermen”/ analyseren/ passende hulp inzetten wanneer je de cliënten
nauwelijk meer (zelf) ziet? Of wantrouwen wegnemen en vertrouwen winnen.
Hoog nidig
Hulp is hard nodig
Ik ga voor minder bureaucratie!
Ik hoop dat deze zeer zorgelijke signalen vanuit de zorg serieus genomen worden, super initiatief
dit!
Ik wens een goede jeugdzorg want ieder kind is Uniek en moet centraal staan!

Administratiedruk, overload aan in te vullen formulieren en lange wachttijden bij gewenste
vervolghulp.
De aanbestedingswaanzin is goed geformuleerd!
De werkdruk geldt niet alleen voor jeugdzorgwerkers maar ook voor de maatschappelijk werkers
in de wijkteams
Duidelijkheid en éénduidigheid in Nederland minder schijven.
Een goede scholing voor PGB vraagstukken is ook zeer noodzakelijk!
Er zijn te weinig tot geen goede plekken voor kinderen om te wonen wanneer zij tijdelijk of
permanent uit huis worden geplaatst.Hoofdaanbieders wijzen naar elkaar en de weg naar goede
passende dagbesteding/plekken/hulpverlening is veel te lang en wachtrijen zijn intens.

Functie
Jeugd-en gezinscoach in wijkteam

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Rotterdam

Opmerkingen

Jeugdbeschermer
gezinsvoogd

Rotterdam
rotterdam

Ja
kies links

Admin
Jeugd en gezinscoach

Rotterdam
Rotterdam

Kind voorop, minder formulieren
Medewerkers vanuit het LVB domein krijgen minder uitbetaald dan andere Jeugdzorg
organisaties. Reden hiervan is o.a. dat gemeente Rotterdam het LVB domein minder betaald! Dit
terwijl we hetzelfde werk doen!!
Verder vind ik de administratieve druk (ingegeven door indekkken?) de spuigaten uitlopen.

jeugdbeschermer
Zorgbemiddelaar jeugd
jeugdzorgwerker
gezinsbegeleider

Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

Meer geld naar de jeugdbescherming anders geen veiligheid voor kinderen.
Meer tijd en zorg voor het kind
meer werkers en meer tijd voor het kind !!
Met de Jeugdhulpverlening gaat het dezelfde kant op als met de thuiszorg, financieel zo
uitgekleed dat het de hulp aan kinderen belemmert en dat het personeel steeds verder onder druk
komt te staan.

Jeugdverpleegkundige
Speltherapeut

Rotterdam
Rotterdam

Met goede bezetting kunnen we ons werk met passie en plezier uitvoeren
Mijn wens is dat alle kinderen de juiste zorg krijgen zonder lange wachttijden, als speltherapeut
krijg ik vaak ouders aan tafel die geen geld hebben voor de zorg die zij willen voor hun kind. Dat
vind ik schrijnend, omdat elk kind recht heeft op zorg en dat die zorg niet afhankelijk moet zijn van
de financiële situatie van hun ouders. Als speltherapeut bied ik laagdrempelige hulp in de buurt en
voorkom ik problemen op latere leeftijd, omdat er snel en adequate hulpverlening wordt gegeven.
Ik werk in het Nieuwe Westen van Rotterdam waar heel veel problematiek is en ik wil graag mijn
bijdrage leveren aan een betere zorg voor kinderen/jongeren in nood.

Jeugd en gezinscoach
Jeugdbeschermer
Gezinscoach

Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

Minder administratieve lasten en laagdrempeligheid behouden
Minder bureaucratie, caseload naar beneden
Naast de verhoogde werkdruk is het wijkteam ook niet meer laagdrempelig. De taken die we
krijgen lijken op de taken van Bureau Jeugdzorg. De reden van ombouw van de jeugdzorg was dat
deze te hoogdrempelig was geworden. Het huidige systeem is dit ook. In Rotterdam moeten we
politiezorgformulieren bespreken, specialistische jeugdzorg arrangementen afgeven en het is de
bedoeling dat het wijkteam in de toekomst ook drang zaken moet gaan oppakken en basishulp
elders gaat inkopen. Een experiment loopt al in een van de wijkteams. Het wijkteam is niet meer
dan het nieuwe Bureau Jeugdzorg geworden.

Jeugdzorgwerker

Rotterdam

Regio rijnmond

In plaats van hulpverlener dichtbij de mens, bij hen thuis, in hun systeem, wordt je als
wijkteammedewerker een dienstverlener. Korte en schaarse contactmomenten waardoor het soms
onmogelijk is in te schatten welke hulp iemand (allemaal) nodig heeft en zo onnodig meerdere
hulpverleners verslijt voordat de juiste is gevonden. Dit door een drukkende servicenorm dat dit
alles binnen zes weken bekend moet zijn en er een plan moet liggen. Er is meer tijd en ruimte
nodig om te onderzoeken wat iemand nodig heeft en waar rekening gehouden wordt met iemand
zijn situatie, zonder de hete adem van de gemeente in de nek.

Functie
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Ambulant hulpverlener
Jeugdbeschermer
Jeugd en gezinscoach

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

Opmerkingen

Gedragswetenschapper

Rotterdam

vooral de tijd om te investeren in kwaliteit mis ik, waardoor we langer bezig zijn en juist meer geld
uiteindelijk kosten. er moet nog gebouwd worden en daar is eigenlijk te weinig tijd voor vrij
gemaakt.

Jzw
Casusregiseur/ gezinscoach
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Pleegzorgmedewerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
Jeugdreclasseerder
Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Praktijkbegeleider/intervisor
Jeugdbeschermer
Coordinator aanmeldpunt
Managementassistente
Jeugdzorgwerker residentiële jeugdzorg
Jeugdbescherming
Jeugdbescherming
Maatschappelijk begeleider
Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
Pedagogisch Medewerker B
Pedagogisch Medewerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorg werker in opleiding
Jeugdbeschermer
Begeleidster
systeemtherapeut
Ambulant Woonbegeleider
Pedagogisch medewerker.
jeugdzorgwerker
JZW

Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

Werkdruk is moordend. Hulpverlening aan de jeugdigen komt hierdoor in gedrang.
👍

Stop de bureaucratie en laat ons ajb weer tijd kunnen besteden aan zorg verlenen.
Stop de idiote regeldruk!
Tijd voor oog voor de jeugdzorgwerkers en hun cliënten!
Veel gezinnen, weinig tijd
Veel werkdruk, veel regelgeving, veel papierenwerk en onderbetaling kwa verantwoordelijkheid

Functie
Jeugdzorgwerker
JZW
Bestuurder Zorg
Jeugdzorgwerker
Juegdzorgwerker
pleegzorgwerker
Gedragswetenschapper
Gedragswetenschapper/orthopedagoog
Jeugdzorgwerker
Pedagogisch Mederwerker C
Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Gedragswetenschapper
Jeugdbeschermer
Jeugd en gezinscoach
Ambulant Jeugdzorgwerker
Jeugdverpleegkundige CJG
Jeugd en gezinscoach
Pm'er
Crisishulpverlener
Ambulant Hulpverlener
Werkbegeleider
Pedagogisch werker
Jeugd en gezinscoaches
Procesregisseur
Jeugdbeschermer
Ambulant werker pleegzorg
Ambulant specialist
Systeemtherapeut
Jeugdzorgwerker
Ambulant hulpverlener
jeugdhulpverlener
Jongerenwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker c
Jeugd en gezinscoach
pedagogisch medewerker
Jeugd en gezinscoach

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
rotterdam
Rotterdam

Opmerkingen

Functie
Procesregisseur
Maatschappelijk werker wijkteam
Jeugd en gezinscoach
P&O functionaris
Peuterconsulente
Jeugd- en Gezinscoach
Jeugd en gezinscoach
Ambulant begeleider mbo
Wijkteammedewerker
jeugd en gezinscoach
Jeugd- en Gezinscoach
Schoolmaatschappelijk werker
Groepsleider
algemeen maatschappelijk werker
Jeugdverpleegkundige
Jeugdzorgmedewerker
Sociaal pedagogisch werker
Jeugd- en gezinscoach
Jeugdbeschermer
jurist
Wijkteammedewerker
Gedragswetenschapper
Schoolmaatschappelijk werker
Jeugdbeschermer
Teamsecretaresse
Medewerker Meldpunt AMHK
Schoolmaatschappelijk werker
Jeugdbeschermer
Hulpverlener trajectzorg
Jeugd en gezinscoach
Secretaresse
Jeugd-Straat en gezinscoach
Gastheer
Ambulant woonbegeleider
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
gedragscoach
P&O adviseur
Administratief medewerkster
Jeugdbescherming

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
ROTTERDAM
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

Opmerkingen

Functie

Ambulante Hulpverlener B
Gedragswetenschapper
Jeugd en gezinscoach binnen wijkteam

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

Functioneel applicatiebeheeerder
Secretariaatsmedewerker

Rotterdam
Rotterdam

Jeugdbeschermer
Casusregisseur/jeugd en gezinscoach
Leerkracht en coach
Behandelcoordinator
Gz-psycholoog/Orthopedagoog

Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

Maatschappelijk werker
Jeugdbeschermer
Ambulant woonbegeleider
Adviseur
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
projectmedewerker pleegzorg
Gebiedsmanager
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
HR adviseur
Vertrouwenspersoon
Jeugdzorgwerker
JZW-er
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
Bioloog
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Ambulant hulpverlerner
Pleegmoeder
Vertrouwenspersoon

Opmerkingen

Dankzij een erg goede wijkteamleider voelen we de druk van boven niet zo, maar hij is er wel
degelijk. Meer mensen in kortere tijd bedienen is vragen om problemen
Goede JZ in alle gemeentes uiteraard.
In het algemeen moeten hulpverleners niet te veel met administratieve zaken bezig zijn maar hulp
bieden binnen de gezinnen en/of aan kinderen en jongeren in crisiszaken maar ook in geen
crisiszaken. Maak teams van specialisten en geeft die ondersteuning van een teamsecretaresse.
Je wint daar heel veel mee!!
Ja
Minder administratieve taken meer bij mensen thuis
Ontzettend wanhopig en lang wachten op waardeloze jeugdhulp.
Stop de wachtlijst problematiek voor klinische opnames in de jeugdzorg.
Toekomst: tijd voor innovatief jeugdbeleid

Functie
Jeugd en gezinscoach

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Rotterdam

Opmerkingen

jeugdzorg werker
Jeugdbeschermer
jeugdzorgwerker

Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

Veels te druk. Wij vallen om.
Verandering is echt nodig. Cliënten worden benadeeld en werknemers 'leeg gevroten'.
Vind het nog steeds leuk werk maar de enorme werkdruk op alle niveaus is niet vol te houden.
Kinderen hebben hulp nodig en die kan je onvoldoende geven omdat.je er NIET aan toekomt. Dat
kan en mag niet. Immers....doelgroep WSSJBJR is een extra kwetsbare doelgroep vanwege hun
beperking en moeten in de begeleiding geen hinder mogen ervaren omdat de JZW het te druk
heeft.

Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Ambulant Hulpverlener
Ambulant Hulpverlener
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker jb en jr
Pedagogisch medewerker
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Afdelingscoordinator
Ambulant begeleider
Procesregiseur Veilig Thuis

Werken als generalist eist zijn tol

Jeugdverpleegkundige
Proces regisseur
Jeugd en gezinscoach
Klinisch Psycholoog
Jeugdhulpverlener
Jeugdzorgwerker
jeugdzorgwerker
Ambulant begeleider
Jeugdbeschermer
Proces regisseur veilig thuis
Jeugdbeschermer
Zorgbemiddelaar
Jeugdbeschermer
Gezinscoach

Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam / Lansingerland
Rotterdam e.o

Pleegzorgbegeleider

Rotterdam e.o.

Veel administratie, bureaucratie, geld wat er niet is waardoor mensen niet krijgen wat ze nodig
hebben en verdienen. We gaan er zo creatief mogelijk mee om maar dit kan natuurlijk echt niet.

Ook de gezinnen van de hulpverleners lijden hieronder. Door de onzekerheid ( korte contracten)
werkdruk, etc. Dat wordt vaak vergeten

Functie

Opmerkingen

Gebiedsgerichte proffessional
Zorgbemiddelaar
gebiedsmanager
Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Rotterdam en alle omringende gemeentes,
Capelle ad ijssel
Rotterdam en alphen ad rijn
Rotterdam en breda
Rotterdam en Breda!
Rotterdam en delft
Rotterdam en Den Haag

Jeugdbeschermer

Rotterdam en Den Haag

Ik teken deze petitie, omdat het aanbod aan hulpverlening onvoldoende is.
- Er zijn te weinig crisisbedden
- Een kind wordt na een uithuisplaatsing soms wel 4 keer doorgeplaatst tot er een plekje
beschikbaar is waar het kind voor langere tijd kan blijven. Dit is zeer traumatisch
- Voorzieningen voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar zijn minimaal. Pleeggezinnen en
gezinshuizen willen vaak alleen jongere kinderen. Vooral in regio Den Haag is dit nijpend.
- De wachtlijsten voor hulpverlening zijn vaak lang. MDFT, Families First, VUP zijn interventies die
direct ingezet moeten worden, maar vaak niet kunnen starten in verband met een wachtlijst. De
hulp komt dan vaak te laat.
- De aanbestedingen in de zorg zijn een zeer zorgelijke ontwikkeling. Als de ene organisatie
allerlei voorzieningen heeft, maar het jaar erop de aanbestedingen verliest, kunnen alle
voorzieningen weer gesloten worden. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling.

Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Zorgbemiddelaar
Gedragswetenschapper

Rotterdam en omgeving
Rotterdam en omgeving
rotterdam en omliggende gemeekten
Rotterdam en omstreken
Rotterdam en regio
Rotterdam Rijnmond

Geen bezuinigingen meer
Geen bezuinigingen meer

Teamsecretaresse
Jeugdzorgwerker

Rotterdam Rijnmond
Rotterdam Rijnmond

Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Gebiedsmanager

Rotterdam Rijnmond
Rotterdam Rijnmond
Rotterdam Rijnmond
Rotterdam Rijnmond

Jeugdbeschermer

Aub aandacht om weer kwalitijd aan de kinderen te kunnen geven

Door de wachtlijsten, verschillende aanmeldformulieren kost het werk ontzettend veel onnodig tijd
en kan er soms niet de meest wensende hulp ingezet worden. Dit zou niet mogen gebeuren. Denk
aan pleegkinderen die niet bij elkaar geplaatst kunnen worden, systeemtherapie die bij een
dringende situatie ingezet wordt en waar er eerst nog een aantal maanden gewacht moet worden,
een jongere die de wachtlijsten niet meer overziet waardoor hij of zij gedemotiveerd wordt. Het zou
echt verschil kunnen maken wanneer dit makkelijker gebeurt. Voor een zelfstandig traject voor een
jongere is de wachtlijst een jaar!! Deze jongeren en kinderen mogen niet de dupe worden van
geldzaken. Zij zijn ook de toekomst en zij hebben al veel heftige dingen meegemaakt. Dan moeten
we verdere schade toch voorkomen?

Goede hulp voor alle kinderen, ongeacht woonplaats.
Moet echt anders
Gemeenten kunnen vaker advies vragen aan gedragswetenschappers om keuzes te maken voor
efficiënt en effectief beleid.
Ik steun alle jeugdbeschermers
Te hoge caseload waardoor weinig cliënt contact, veel administratie waardoor ook de kwaliteit van
de hulpverlening sterk achteruit gaat.

Functie

Opmerkingen

Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
gedragswetenschapper
gedragswetenschapper
jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugd beschermer
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker/voogd
jeugdzorgwerker
Zorgbemiddelaar
Manager
Jeugdbeschermer
Pleegzorgwerker v/h jeugdzorgwerker

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Rotterdam Rijnmond
Rotterdam Rijnmond
Rotterdam Rijnmond
Rotterdam Rijnmond
Rotterdam Rijnmond
Rotterdam Rijnmond
Rotterdam Rijnmond
Rotterdam Rijnmond
Rotterdam Rijnmond
Rotterdam rijnmond
Rotterdam Rijnmond
Rotterdam Rijnmond
Rotterdam Rijnmond en ZH Eilanden
Rotterdam Rijnmond Vlaardingen
Rotterdam RR en regio ZHZ

jeugdzorgwerker

Rotterdam, Dordrecht

Er dient meer aandacht te komen om jongeren met een LVB problematiek en soms in combinatie
met psychiatrische problematiek passende zorg te bieden, voor de langere termijn. Zeker vanaf 14
jarige en jongeren met een kalenderleeftijd van 18 en ouder, maar verstandelijk op een jongere
leeftijd functioneren. Jongeren die voor de lange termijn zorg nodig hebben. (Wonen, Werken en
leven) Dat zij passende coaching krijgen aangeboden.
Omdat deze jongeren vaak tussen wal en schip vallen, dient bij de inkoop van zorg rekening te
worden gehouden met deze jongeren. Verbeterpunt is dat; De administratieve handelingen om
passende zorg te regelen, minder lang dient te duren, zodat de zorg op een kortere termijn kan
worden ingezet. kwaliteit v d zorg is belangrijk

Orthopedagoog i.o. tot GZ-Psycholoog
Jeugdzorgwerker

Rotterdam, Dordrecht, Den Haag
Rotterdam, Dordrecht, Zwijndrecht,
Gorinchem.
rotterdam, Nissewaard, Brielle,
Hellevoetsluis en Goeree Overflakkee
Rotterdam.
Rotterdam/ regio Noord-Brabant
Rotterdam/Dordrecht
Rotterdam/Drechtsteden
Rotterdam/Drechtsteden: overal moet het
goed geregeld zijn!

Jeugdbeschermer
Wijkteammedewerker
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Gedragswetenschapper

Jeugdzorgwerkster

Rotterdam/Goere Overvlakee

Nvt

Ik werk nu gedetacheerd als pleegzorgwerker, omdat ik van mening ben dat er onvoldoende tijd is
voor de menselijke contacten in de jeugdzorg! Een groot gemis voor client en werker!!!

Werkdruk is abnormaal hoog en administratie neemt steeds verder toe!

De cliënt heeft recht op goede zorg, zorg op maat en zonder lange wachtlijsten. Het kan niet zo
zijn dat er pas na weken, bv bij een VT melding, hulp geboden kan worden. We willen meer inzet
in het preventieve veld om erger te voorkomen. De nieuwe vorm van arrangeren werkt nu tegen de
inzet van hulp. Organisaties die nog niet precies weten hoe het werkt en hulp daardoor in de
wachtrij staat.

Functie
Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer/gezinsvoogd
Jeugdbeschermer
Pedagogisch medewerker

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Rotterdam/Zuid Holland
Rotterdam/Zuid Holland zuid
Rotterdam/zuid hollandse eilanden
Rotterdam-Rijnmond

Team leider
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Telefoniste-receptioniste
Leerkracht basisonderwijs
jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
ambulant hulpverlener
Speltherapeut

Rozendaal
s Hertogenbosch
s Hertogenbosch
s Hertogenbosch
s Hertogenbosch
s- Hertogenbosch
s Hertogenbosch
salland/ twente
Samen 14

Matcher pleegzorg
spoedhulpmedewerker
spoedhulpmedewerkster
spoedhulpmedewerker
Orthopedagoog Generalist NVO en
praktijkhouder
gedragswetenschapper
Pedagogisch Medewerker
Jeugdzorgwerker
ASS leidinggevende kinderopvang
Praktijkeigenaar, GZ-psycholoog
Jeugdzorgwerker

Samen 14 gemeenten Twente
Samen 14 in Twente
samen 14 in twente. OZJT
Samen 14 twente
Samen 14 Twentse gemeenten
samen 14, de 14 Twentse gemeentes
Santpoort Noord
Schagen
Schagen
Schagen, Den Helder, Hollands Kroon
Schagen, Hollands Kroon, Medemblik
Scherpenzeel

Opmerkingen
ik wil kwaliteit leveren en geen brandjes blussen.

Door de pittige doelgroep en het beroep op extra taken voor medewerkers is er een groot verloop,
er is te weinig ervaren personeel (qua salaris is het werk niet aantrekkelijk en daarnaast is het
hard werken), waardoor de instroom van nieuwe medewerkers voornamelijk jonge en onervaren
medewerkers zijn. Dit zorgt voor een groot belast op de collega's, de collega's hebben niet het
energie de nieuwe medewerkers goed in te werken. Regels worden onduidelijk, kinderen voelen
zich onveilig en gaan opzoek naar hun veiligheid door op zoek te gaan naar grenzen. Heftige
incidenten ontstaan, dat behandeling staat stil en kinderen lopen schade op. Hierdoor zijn 2
collega's langdurig uitgevallen en 2 collega's in het afgelopen halfjaar kortdurend.
Daarnaast gaat het natuurlijk om de kinderen, door nieuw personeel, verdwijnt de veiligheid, de
kinderen voelen ruimte en gaan opzoek naar grenzen. Hierdoor ontstaan veel incidenten, de
behandeling staat stil en kinderen lopen schade op. Dit zorgt evenredig weer voor een hoge
werkdruk en uitval van personeel. 2 collega's hebben een langdurige burn-out en 2 collega's zijn in
het afgelopen halfjaar kortdurend gestopt of geminderd met werken.

Dringend personeel nodig
x

Minder administratie en betere tarieven voor de gespecialiseerde hulp zorgt dat de hulp voor de
kinderen die het echt nodig hebben ook specialistisch kan blijven!

Er is te weinig geld om goede zorg te leveren!
aanbesteding voor vrijgevestigden raakt versnippert ( enkel gemeenten treden uit Samen 14) en
steeds moeilijker, tarieven gaan weer omlaag

Functie

Opmerkingen

Jeugdzorgwerker C en Ambulant Coacher

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Scheveningen

Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer

Schiedam
Schiedam

De werkdruk is zo hoog door onrealistische eisen t.a.v. het aantal gezinnen waar we
verantwoordelijk voor zijn en de veranderingen w.b. het inschakelen van hulp gaan zo snel, dat
veel goede werknemers/collega's uitvallen en/of vertrekken. Dit is zeer zorgelijk, omdat er straks
geen goede werknemers meer zijn om het werk uit te voeren. Wat de druk alleen maar verhoogt
bij de mensen die er nog zijn. Ik vind dit onmenselijk.

Gezinsspecislist
Jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder

Jeugdzorgwerker

Schiedam
Schiedam
Schiedam
Schiedam
Schiedam, Vlaardingen, Rotterdam,
Maassluis
Schiedam/Vlaardingen/Maassluis/Rotterdam

Gebiedsmanager

Schijndel
s-Hertogenbosch

jeugdzorgwerker/jeugdreclasseerder

s-Hertogenbosch

Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
HRM adviseur
Psychotherapeut kind en jeugd
jeugdbeschermer
Jeugdprofessional sociaal wijkteam
Psychiater
begeleider pleegzorg
jeugdzorgwerker/ gezinsvoogd

s-Hertogenbosch
s-Hertogenbosch
s-Hertogenbosch
s-Hertogenbosch
s-Hertogenbosch
S-hertogenbosch
S-Hertogenbosch
s-Hertogenbosch, Vught, Schijndel,
Heusden, Berlicum,
s-Hertogenbosch/Oss

Jeugdzorgwerker
Gebiedsmanager

s-Hertogenbosch/Oss/ Meierijstad
s-Hertogenbosch/regio Noord-Oost Brabant

pedagogisch medewerker

sittard

gezinsvoogd

Sittard

Jeugdzorgwerker

Sittard

teamsecretaresse
Jeugdzorgwerker

Het belang van burger, gemeente en Jeugdzorg is gebaad met investering in kwaliteit. Wijk niet
voor goedkopere zorg. Goedkoop wordt duurkoop.
Na jaren van bezuinigingen is nu de bodem bereikt. Ik wil kwaliteit blijven bieden en lever nu naar
mijn idee een zesje af. Erg onbevredigend. Het gaat allemaal goed totdat het mis gaat. En dat
willen we toch allemaal niet?

De eisen van registratie en verslaglegging zijn enorm. Ik kom zo nauwelijks meer aan de inhoud
van mijn werk toe.
Eigenlijk geldt het voor alle gemeenten in Nederland aangezien wij landelijk werken als
WSSJB&JR. Wij hebben met veel verschillende gemeenten te maken die allemaal hun eigen
regels hebben.

emotioneel een grote belasting voor mantelzorgers om elk jaar opnieuw de papiermolen in te
duiken om goede zorg te kunnen bekostigen
We hebben te weinig tijd om goede zorg te leveren. Als de maatschappij dat wil is het prima, maar
ze maken andere keuzes. Geef ons dan ook de middelen om dit te realiseren

Functie
Ambulant jeugdhulp
gecertificeerd proffesionel

Pedagogisch medewerkster

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Sittard
Sittard
Sittard ( heel Limburg)

Jeugdbeschermer
GI
Jeugdreclasseerder/ jeugdbeschermer
Gezinsvoogd
jeugdbeschermer

Sittard / Geleen
Sittard / Maastricht en omstreken
Sittard Geleen
Sittard Geleen
Sittard-Geleen
Sittard-Geleen
Sittard-Geleen

Jeugdbeschermer
Sociaal pedagogisch hulpverlener
Casus regisseur team jeugd
Gezinsvoogd
Schoolmaatschappelijk werker
GI
Ambulant begeleider
pedagogisch medewerker b

Sittard-Geleen
Sittard-Geleen
Sittard-geleen
Sittard-Geleen
Sittard-Geleen
Sitttard-Geleen
Smallingerland
smallingerland

jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer i.o.

Smallingerland
Smallingerland

Orthopedagoog- Generalist NVO
Orthopedagogisch begeleider
Locatiesecretaresse
jeugdbeschermer
Pedagogisch Medewerker
Beeldend therapeut
Ambulant werker Jeugdhulp
Jeugdzorgwerker C
Pedagogisch Medewerker
OKI B behandelaar
Jeugdzorgwerker
Facilitair medewerker

Smallingerland
Smallingerland
Smallingerland
Smallingerland
Smallingerland
Smallingerland
Smallingerland
Smallingerland
Smallingerland
Smallingerland
Smallingerland
Smallingerland

Jeugdzorg werker
Mede-eigenaar

Smallingerland
Smallingerland

Opmerkingen

Kan mij vinden in hetgeen in de brief verwoordt is.
Er heeft geen verbetering in de jeugdzorg plaatsgevonden, dat was het doel, naast kosten
besparen, maar de kwaliteit is achteruit gegaan en de beoogde kostenbesparing heeft (nog) niet
plaatsgevonden.

Minder burocratie meer aandacht voor cliënten
de actie spreekt voor zich!!!
En anders acties
Ik kom in meerdere gemeentes en die wens ik ook een goede jeugdzorg toe, zodat alle kinderen
krijgen wat er nodig is.

Een jongere is niet gelijk "volwassen" bij het bereiken van zijn of haar 18de verjaardag.
meer tijd voor het kind en minder papier werk en veilige omgeving voor kind en voor personeel
voor het hele land geode jeugdzorg!!
Voor het hele land wens ik goede jeugdzorg, in plaats van alleen de gemeente die voor mij van
belang is!

Krimpen in het primaire proces is het te kort doen aan de jeugd, de toekomst. Perspectief is
belangrijk en ieder kind heeft hier gepaste zorg voor nodig. Dat kunnen er nu niet altijd bieden.

Functie
Jeugd- en gezinsbeschermer
secretaresse pleegzorg
Gedragswetenschapper
Team coach
Vaktherapeut beeldend/ ACT therapeut/
begeleider geh.zorg
Muziektherapeut
Ambulant hulpverlener pleegzorg
Jeugd- en Gezinsmedewerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker

Gemeente (waar je werkt en/of goede
Opmerkingen
jeugdzorg wenst)
Smallingerland
Smallingerland en nog vele andere
Smallingerland/ Leeuwarderadeel/ Friesland
Smsterdam
Sneek
Sneek
Sneek
Sociaal Team Gouda
Soest
Soest
Soest, Baarn, Zeist, Amersfoort
Spinaker
Stadskanaal
Stadskanaal en omgeving

Jeugdzorgwerker
Aandachtsfunktionaris HGKM/programma
begeleider
Consulent Verblijf
Teamsecretaresse
Jeugd &Gezinscoach casusregisseur

Stadsregio amsterdam
Stadsregio Rotterdam
stadsregio Rotterdam

jeugdzorgwerker
jeugdzorgwerker
Maatschappelijk werker, CJG-medewerker.

stadsregio rotterdam
stadsregio rotterdam
Staphorst.

Jeugdzorgwerker
Ambulant medewerker
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
gepensioneerd
Pleegzorgwerker
jeugdwerker
lid van de commissie ethiek in de zorg
Ontwerper
Jeugdbeschermer
Medewerker save

Stedebroec
Steenwijk kampen
Steenwijk, Kampen
steenwijk/hardenberg
steenwijkerland
Steenwijkerland
Steenwijkerland
Steenwijkerland
Steenwijkerland
Steenwijkerland, Zwartewaterland en
Kampen
Stichtse vecht

onderhandelaar arbeidsvoorwaarden

stichtse Vecht

We willen geen wachtlijsten maar we hebben ze wel!

Mijn werkgebied is Oost Groningen. Dus ook alle gemeenten in die regio vind ik belangrijk
Het gaat bij gemeentelijke instellingen nog lang niet zo als het moet veel te traag, of niemand weet
van de hoed of rand van deze zaken
Hoop dat de werkdruk wordt verminderd
ik steun de petitie, wij hebben helaas ook te maken met hoge werkdruk, grote verantwoordelijkheid
en veel administratieve rompslomp alles moet geregistreerd worden wat vaak niet haalbaar is.

We bieden goede en professionele zorg maar inderdaad, de zwaarte neemt toe, niet alleen wat
hulpverlening betreft maar meer nog wat de ENORME administratie betreft. Nieuwe aanmeldingen
laten wachten, ook als het dringend is, is de enige manier om zelf fris en fit te blijven, evenals de
grote verleiding weerstaan om overuren te maken.

het moet beter en deskundiger

Beloon de medewerkers met de plusperiodieken. Dat zou goed voelen als dat eens in gang gezet
wordt.
graag actie gemeente!

Functie
Adviseur
Coach
Jeugd- & Gezinswerker
Jeugd- en gezinsbeschermer
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Logopedist
Othopedagogisch begeleider
Ambulant gezinsbehandelaar
Pleegzorgmedewerker
Ambulant begeleider pleegzorg
Gespecialiseerd ambulant gezinswerker
Medewerker Jeugd in Gebiedsteam
Jeugd - & Gezinsbeschermers
jeugdzorgwerker
Lich gericht psychotherapeut
Longarts
Gezinsmanager (jeugdbeschermer)

gezinsmanager/ jeugdbeschermer
pedagogisch medewerker
Zorgcoördinator
Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
Gezinsvoogd
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker C
Jeugdreclasseerder
Stagiaire jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
medewerker backoffice
Jeugdzorgwerker C
Jeugdbeschermer
stagiaire
Jeugdzorgwerker (C)
Systeemtherapeut

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Stichtse vecht
Stichtse Vecht
Stichtse Vecht
Sud West Fryslan
Sudwest
Sud-West
Sudwest FRiesland
Sudwest fryslan
Sudwest Fryslan
Sudwest Fryslan
Sudwest Fryslan
Sudwest Fryslan
Súdwest Fryslan
t Gooi
t Gooi
Terhole
Terneuzen
Terneuzen, Hulst, Sluis, Vlissingen,
Middelburg, Veere, Borsele, Goes,
Reimerswaal, Kapelle, Noord-Beveland,
Tholen, Schouwen-Duiveland
Terneuzen/ Hulst/ Oostburg
Terschelling,rest van Nederland
Teylingen
Teylingen, Alphen a/d Rijn en Kaag en
Braassem
Tiel
Tiel
Tiel
Tiel
Tiel
Tiel
Tiel
Tiel
Tiel
Tiel
Tiel
Tiel
Tiel en alle andere gemeenten waar we als
Entrea mee te maken hebben
Tiel eo

Opmerkingen
Investeer in jeugd: jeugd heeft de toekomst
Kinderen kunnen niet wachten

De jeugd heeft de toekomst. Daarin moet geïnvesteerd worden!!

Mijn dochter werkt voor Jeugdzorg Den Haag Ik onderschrijf de brandbrief

Graag ook aandacht voor kinderopvang, ibv kinderen, ouders en leidsters!

Werkdruk mag minder. Minder administratie.

De ingewikkelde constructies van wijkteam, drang, dwang, beschikkingen en bepalingen jeugdhulp
etc. zijn niet meer uit te leggen aan de cliënt.
Help mee goede jeugdzorg te blijven laten bestaan! Nu gaat veel tijd en energie verloren.

Functie

Opmerkingen

Speltherapeut
Jeugdzorgwerker

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Tiel/zutphen
Tilburg

Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker

Tilburg
Tilburg

Ga voor kwaliteit! AUB het kind weer centraal zetten ipv alle bureaucratie!
Marktwerking zorgt dat de grote instellingen de macht hebben. Met gevolgen dat ernstige
probleem kinderen moeilijk plaatsbaar zijn, want dit zal geen succesgeval worden en de kleine
instelling wil ze wel maar is niet ingekocht. En dan? En dan maar niet gesproken over de vele
voortijdig schoolverlaters als gevolg van (mogelijk) passend onderwijs. Hoe leg ik uit dat er geen
gepaste oplossingen zijn door het bovenstaande? Relatief kleine aantallen maar toch.

Pedagogisch medewerker

Tilburg

Ambulant Hulpverlener Jeugdzorg
Jeugdzorhwerker

Tilburg
Tilburg

Meer kwaliTIJD is het allerbelangrijkste momenteel! Minder registratie waardoor er meer tijd is
voor de client/ het clientsysteem.
Teveel bureaucratie
Teveel bureaucratische rompslomp, via meerdere schijven, verantwoordelijkheid ligt bij de
gemeente maar pakt het niet goed op voor voogdijkinderen waardoor zij extra tussen wal en schip
vallen. Veroorzaakt meer werkdruk.

Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Pedagogisch medewerkster
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Gepensioneerd manager GGZ
Pedagogisch medewerker
Pleegzorgwerker
Pedagogisch medewerker
Alfahulp
Pedagogisch medewerker en voorzitter
ondernemingsraad
Mentor AMV
Wijkteam complexe jeugdzaken
Generalistisch hulpverlener
Plaatsingscoordinator
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Secretaris
Jeugdzorgwerker/Voogd
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker

Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg

De werkdruk is al jaren en jaren veel te hoog en de bureaucratie neemt alleen maar toe. Ik ben
steeds meer een financieel onderhandelaar met gemeentes en jeugdzorgaanbieders in plaats van
dat ik (fysieke) tijd voor het kind heb.

Veel te veel formulieren, rare codes (die steeds veranderen).
veel te veel papierwerk tegenwoordig en weinig tijd meer voor de kinderen!!!
Wachtlijsten zijn onverantwoord
Wij willen minder werkdruk!!!

Functie
ambulant hulpverlener
Team coordinator
casemanager veilig thuis
Ambulant hulpverlener
Jeugdzorgmedewerker/schoolmatschappelijk
werker
Ambulant jeugdprofessional
Pedagogisch medewerker
stafmedewerker
Ass. Pedagogischmedewerker

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg

Opmerkingen

Tilburg
Tilburg
tilburg
Tilburg
Tilburg
jeugdzorgwerker
Tilburg
jeugdzorg/ jongeren werker
Tilburg
Individueel begeleider voor mensen met NAH Tilburg
Ambulant hulpverlener
jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Trainer coach
jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Pedagogisch medewerker
Sociaal pedagogisch hulpverlener
Ambulant hulpverlener
Generalistisch hulpverlener
Communicatieadviseur
Gebiedsmanager
Gebiedsmanager
Begeleider
Jeugdzorgwerker
Ambulant hulpverlener (IGB)
Gedragswetenschapper
Gebiedsmanager

Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Tilburg - Hart van Brabant
Tilburg (heel Nederland)
Tilburg (regio Midden Brabant)
Tilburg e.o.
Tilburg e.o.
Tilburg en omgeving

Jeugdzorgwerker/ pedagogisch hulpverlener

Tilburg maar ik wens het voor iedere
gemeente

Help de jeugdbeschermer beter helpen - kinderen hebben er recht op

GI werkproces vraagt hoog opgeleide en ervaren mensen, waar kinderen en ouders vaak op een
langere termijn op willen kunnen rekenen, betrouwbaar zijn en aanwezig als het moet. Voor
opdrachtgevers en de wet moet voldaan worden aan veel administratieve eisen.

Functie
teamcoordinator/ambulant
hulpverlener/materieel maatschappelijk werker

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
tilburg, goirle, waalwijk, enzovoorts

Jeugdzorgwerker
Clustermanager

Tilburg/ Hart van Brabant
Tilburg/ Midden Brabant

Pedagogisch medewerker
secretaresse, moeder
Ambulant hulpverlener
Pedagogisch medewerker
jeugdzorgwerker
jeugdbeschermer
Ambulant hulpverlener Jeugdzorg

Tilburg/Goirle
To whom it may concern
Trias
Tubbergen
twente
twente
Twente

Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Pleegzorg
Jeugdzorgwerker
jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker

Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente en IJsselland

Jeugdzorgwerker
Jeugdreclassering
Ambulant hulpverlener
Jeugd consulent
Jeugdbeschermer
spoedhulpmedewerkster
leercoach/leeradviseur
Bestuurder
jeugdzorgwerker
Jeugdebeschermer
Jeugdzorgwerker
Personeelsadviseur

Opmerkingen

Hoog tijd voor werkdrukverlaging voor medewerkers! Wat kunnen we hier samen in doen?

het moet veranderen
Laat ons niet onder de kostprijs werken
Mensen zijn geen producten. Stop met alle tijd om te zetten in geld/ stop met tijdschrijven/met nog
meer protocollen en papieren rompslomp

De nood is hoog.

Functie
Directeur

Gemeente (waar je werkt en/of goede
Opmerkingen
jeugdzorg wenst)
Twente Samen 14; gemeente Enschede,
gemeente Hengelo, gemeente Almelo,
gemeente Borne, gemeente Dinkelland,
gemeente Tubbergen, gemeente Oldenzaal,
gemeente Losser, gemeente Haaksbergen,
gemeente Hellendoorn, gemeente
Twenterand, gemeente Wierden, gemeente
Hof van Twente, gemeente Rijssen-Holten

pleegzorgwerker

Twenterand

Als we de jeugdzorg gezond willen maken moeten we zuiniger zijn op de jeugdzorgwerkers

Directeur
Gezinshuisouder
Pleegouder
PLEEGZORGWERKER
Gezinswerker

Twenterand
Twenterand
Twenterand
Twenterand
Twenterand
Twenterand
Twenterand
Twenterand
Twenterand
Twenterand
Twenterand
Twenterand
Twenterand, Enschede, Rijssen-Holten,
Goor, Hengelo
Tynaarlo
Tytjerksteradeel
Tytsjerksteradiel
tytsjerkstradeel

Elk kind verdient goede zorg

Verpleegkundige
Gezinshuisouder
Gezinshuisouder
Pedagogisch medewerker
Pleegouder
Pleegouder
Gezinshuisouder
Fractie voorzitter van het CDA-Tynaarlo
Gezinswerker
gespecialiseerd ambulant hulpverlener
Jeugdzorgwerker C
Jeugd- en gezinsbeschermer
Jeugdzorgwerker C
Jeugdzorgwerker C
Jeugdzorgwerker, mediator, curator in
jeugdzaken
Clientenraad
Professional jeugd en gezin
Leerkracht SBO

Goede pleegzorg kost minder en is beter voor het kind
Luister naar ervaringsdeskundigen

sinds de transitie is de werkdruk nog veel hoger geworden, door bijkomende taken maar vooral
waanzinnige burocratie

Tytsjerkstradiel
Tytsjersteradiel en Achtkarspelen
Ubbergen
Ubbergen/Nijmegen
Uden
Uden
Uden en de gemeente Landerd
Uden, Boekel, Landerd, Oss,
Uithoorn

Meer samenwerking realiseren met profesionals, ervaringdeskundige en verzorgers.
Alle betrokkenen doen hun best maar de juiste zorg komt vaak te laat. Er zijn te veel wisselingen
in personeel. Dit raakt veel jonge levens en goede krachten.

Functie
Gezinshuisouder
Jeugdmaatschappelijk werker
Secretarieel medewerker
VVE coordinator
Gezinsmanager
Pleegzorgbegeleider
medewerker SAVE

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Urk Lelystad Almere
Utrecht

medewerker Save (jeugdzorgwerker)

Utrecht

medewerker Save/gezinsvoogd

Utrecht

Receptioniste/Telefoniste
Pedagogisch medewerker

Utrecht
Utrecht

SAVE werker

Utrecht

Hoofd financiën

Utrecht

Jeugdzorgwerker
gezinsvoogd

Utrecht
utrecht

SAVE

Utrecht

jeugdreclasseerder

Utrecht

Opmerkingen

de werkdruk is schrijnend hoog, de instellingen worden wegbezuinigd, alles 'moet ambulant
worden opgelost, terwijl dit zeker NIET altijd mogelijk is. We hebben te maken met instellingen
met een 'budgetplafond', oftewel kinderen staan (bijna) een jaar op een wachtlijst. Ondertussen
moet ik deze kinderen én ouders'zoet' houden omdat er géén passende voorziening is. Het
passend onderwijs is afgeschaft. Kinderen kunnen ,willen niet meer naar school, zitten thuis.
Ouders gaan (terecht) mopperen. Ik hoop dat dit snel gaat veranderen.
De werkdruk is te hoog, veel onnodige administratieve handelingen, werktevredenheid is laag en
organisatie slaagt er niet in het personeel te behouden.
Er gaat te veel tijd zitten in het onder een vergrootglas liggen zodat anderen kunnen checken hoe
ik mijn werk doe in plaats van focus op het kind en de vraag beantwoorden wat dit vraagt van
omgeving, ouders en anderen.
Teveel werkprocessen, structuren, methodes als schijnveiligheid.
geen
Goeie jeugdzorg is belangrijk want de jeugd is de toekomst; goeie jeugdzorg zorgt voor minder
criminaliteit
graag onderhandelen om de onhoudbare werkdruk te verlagen. Medewerkers als ook cliënten
worden hier zwaar de dupe van.
Uiteindelijk zullen mogelijk mensen met eigen geld wél zorg kunnen betalen, maar andere
cliëntsystemen niet.
Ook zie ik, na 28 jaar in de cao werkzaam te zijn, veel mensen om mij heen omvallen door hoge
werkdruk én veel 'rand bezigheden'. Zo kunnen mensen tegenwoordig om alles een klacht
indienen, tuchtrecht ed en dreigen hiermee en doen dit ook. Terwijl wij als werken géén klacht
tegen deze soms onfatsoenlijke mensen kunnen indienen. Hoogstens als zij ons bedreigen bij de
politie. Hierdoor houden we ook dit systeem in stand.
Dus ontzettend goed dat jullie hiermee aan de slag gaan!!!!!!!!!!!!!!
Graag vooral ook financiële ruimte geven om werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Recent
kostprijsonderzoek toont aan dat tarieven bij Jeugdbescherming veel ta laag zijn.
Ik ben klaar met praten over werkdruk...nu wil ik weleens een keer wat zien.
ik ondersteun de petitie aan de gemeenteraadsleden wb onhoudbare werkdruk binnen de
jeugdzorg
Ik steun jullie petitie. Er wordt en is veel te veel bezuinigd, waardoor de werkdruk veel te hoog is
en er niet meer de juiste zorg kan worden verstrekt aan onze cliënten.
ik werk nu 20 jaar in de jeugdzorg, maar de uitholling en grote bezuinigingen maken de situatie
(voor de kinderen) én voor ons als werkers zeer schrijnend

Functie
Gedragswetenschapper, Gz-psycholoog

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Utrecht

Ambulante hulpverlener
ambulant hulpverlener
Feldenkrais Laban bewegingsanalyst
Jeugd en gezinswerker
medewerker SAVE
Gezinswerker

Utrecht
Utrecht
UTRECHT
Utrecht
Utrecht
Utrecht

Gezinswerker

Utrecht

vaktherapeut beeldend
secretaris
Medewerker save
Jeugdreclasseringswerker
Medewerker SAVE
Gedragswetenschapper
SAVE medewerker
Jeugdbeschermer
Medewerker Samen Veilig Midden Nederland

Utrecht
utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht

woordvoerder
Save medewerker
Jeugdbeschermer
secretaris Clientenraad p-wet
Gedragswetenschapper
Mederwerker SAVE
SAVE medewerker
Senior jeugdzorgwerker
Save-medewerker
Behandeltherapeut
docent vo
maatschappelijk werker Veilig Thuis Utrecht

Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
utrecht
Utrecht

savewerker
Docent
Jeugdzorgwerker
medewerker jeugdzorg
Bestuurder
jeugdzorgwerker
Medewerker SAMEN Veilig

Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht

Opmerkingen
Laten we de krachten bundelen als zorgaanbieders en gemeenten. Elke gemeente is het wiel
opnieuw aan het uitvinden. Laten we daarmee stoppen!
maar er was al jaren te hoge caseload.
Meer KwaliTijd voor het kind!
Meer tijd en kwaliteit voor het kind en haar systeem
Meer zekerheid/ afbakening taak/ cliënt centraal en niet het systeem
n.v.t.
Sluit de ogen niet voor de problemen in de aansluiting ionen de financiering van vooral de JGGZ!
Utrecht is goed op weg, we zitten midden in de transformatie. Er is nog veel te ontwikkelen en te
doen. Dit kost veel tijd en mankracht.
Utrecht moet vaktherapie voor jeugd gaan vergoeden

Functie

vertrouwenspersoon
Jeugdzorgwerker
Orthopedagoog generalist; trauma therapeut

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Utrecht
utrecht
Utrecht
Utrecht

Werkbegeleider
Pleegzorg begeleidster
Jeugdzorgwerker
Pleegzorgwerker
Gezinswerker
Ambulant Jeugdzorgwerker
Medewerker Samen Veilg MN
Save medewerker/ jeugdbeschermer
jeugd en gezinswerker
Gezinswerker Buurtteam
Gezinsvoogd/ voogd
Jeugdzorgwerker
Orthopedagoog
Gezinswerker
Begeleider pleegzorg
secretaresse
Gedragswetenschapper
Gedragsdeskundige
Jeugdzorgwerker Senior
Ambulant gezinsbehandelaar
consulent U-Centraal
Ambulant hulpverlener Pleegzorg
Coach van Jeugdbeschermers
jeugdzorgwerker C
Ouderschapsbemiddelaar
Jeugdzorgwerker
Ambulant Hulpverlener
Secretariaatsmedewerker
Ambulant werker
Jeugdzorgmedewerker
SAVE medewerker
Medewerker SAVE
Ambulant hulpverlener
Save medewerker
Jeugdzorgwerker
Medewerker SAVE
Jeugdzorgwerker C

Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
UTRECHT
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht

Opmerkingen

Functie
Applicatiebeheerder
Medewerker veilig thuis
Jeugdbeschermenr
Ambulant gezinsbehandelaar
Jeugdbeschermer
save medewerker
Systeemtherapeut
HR Adviseur
Gezinswerker
gezinswerker
Beleidsmedewerker
Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp
Vertrouwenspersoon
Pedagogisch medewerker
Trainer praten met kinderen over
kindermishandeling
jeugdzorgwerker c
Bemiddelaar pleegzorg
adviseur HRM
Pleegzorg begeleider en VIB
jeugdzorgwerker
Teamleider jeugdzorg
Vader
Medewerker werving en selectir
Medewerker Veilig Thuis
jeugdbeschermer
Save medewerker
Mede-bestuurder
jeugdhulpverkener
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker A
JZW
Jeugdbeschermer
savemedewerker
Pedagogisch medewerker A
Senior jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
Ambulant hulpverlener
Jeugdzorgwerker

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht

Opmerkingen

utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
nvt
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht en omgeving. Ronde Veenen. Zeist

Functie
Jeugdzorgwerker

Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker C

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Utrecht (Heel Nederland natuurlijk)

Jeugdzorgwerker A
Jeugdzorgwerker C

Utrecht (provincie)
Utrecht (west)
Utrecht > heel Nederland
Utrecht Amersfoort
Utrecht e.o
Utrecht en Amsterdam
Utrecht en omgeving
Utrecht en omgeving
Utrecht en omgeving onder andere ronde
venen
Utrecht en omstreken
Utrecht Oost

Jeugdzorgwerker
jeugdzorgwerker
Psycholoog
GZ Psycholoog

Utrecht stad en provincie Utrecht
utrecht west
Utrecht West en Amsterdam
Utrecht West, Midden Holland, Lekstroom

Gebiedsmanager
Dramatherapeut
vaktherapeut
vaktherapeut
Save werker
Pedagogisch medewerker A
Jeugdzorgwerker

Utrecht Zuid oost, West en Lekstroom
Utrecht, Amsterdam
Utrecht, maar natuurlijk in alle gemeenten
Utrecht, maar natuurlijk in alle gemeenten
Utrecht, Midden Nederland
Utrecht, noord-Holland
Utrecht/ Amersfoort/ Nieuwegein/ Ede/
Almere
Utrecht/Amersfoort
Utrecht; Woerden;
Utrechtse Heuvelrug
Utrechtse heuvelrug
Utrechtse Heuvelrug
Utrecht-west
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Vechtdal

Secretariaatsmedewerker
Specialistisch Ambulant Hulpverlener
Jeugdzorgwerker
GZ psycholoog
Gezinsbegeleider
Jeugdzorgwerker C

Jeugdzorgwerker
GZ-Psycholoog- Gezinsbegeleider
Contractmanager
Pedagogisch medewerker
Jeugdzorgwerker
Aanmeldcoordinator Jeugdzorg
Ambulant hulpverlener
Ambulant hulpverlener
jeugdzorgwerker ambulant
Jeugdzorgwerker

Opmerkingen
Het gaat om kinderen, gezinnen die al jaren in dezelfde patronen zitten, waar jullie dan van ons
verwachten dat wij daar binnen een half jaar of korter een verschil kunnen maken. Dit is
onmogelijk, maar het feit dat het over kinderen gaat moet al genoeg wegen. De toekomst!

Enorme werkdruk. Dit gaat ten koste van het kindcontact. Veel rapportage en registratiewerk, wat
maakt dat datgene waar de jeugdzorg om draait 'zorg en ook voor het kind en de cliënt centraal'
verloren dreigt te gaan.
ik steun de petitie van harte!

Graag eenheid binnen de gemeentes t.a.v administrate en afspraken /regels.

Vergoeding voor vaktherapie door gemeenten

Verlaag de werkdruk!

Functie

Gedragsdeskundige
Stagiaire gedragswetenschapper
Locatie coördinator
Gezinsmanager
Sociaal Team Veghel
Brede Jeugdprofessional
Eigenaresse gastouderopvang @Wendy's

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Vechtdal
Vechtdal
Veendam
Veendam
veendam
Veendam
Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal Ede Foodvalley
Veenhuizen
Veere
Veere
Veghel
Veghel
Veghel

ambulant hulpverlener pleegzorg
ambulant hulpverlener

Veldhoven
Veldhoven

tuinman
Jeugdzorgwerker C

veldhoven
Veldhoven
Veldhoven
Veldhoven
Veldhoven
Veldhoven
Veldhoven
Veldhoven
Veldhoven
Veldhoven
Veldhoven
Veldhoven
Veldhoven
Veldhoven
veldhoven

Ambulant hulpverlener
Pedagogisch medewerkster
Maatschappelijkwerker
Maatschappelijk werker
ambulant hulpverlener
Pedagogisch medewerker A
SAVE medewerker
Save-werker/gezinsvoogd
Pleegzorgbegeleider
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Coördinator jeugdteam Cjg
SAVE medewerker / gezinsvoogd
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker

Pedagogisch medewerker
JZWC
Pedagogisch medewerker B
Pedagogisch medewerker B
Pedagogisch Medewerker
Pleegzorgwerker
Jeugdzorgwerker D
Jeugdzorgwerker C
Jeugdzorgwerker C
pedagogisch medewerker
jeugdzorgwerker

Opmerkingen

goede jeugdzorg in heel het land.....

Steek hier geld in, de noodzaak is hoog!!

Door de hoge werkdruk kan ik de niet de kwaliteit bieden die de pleeggezinnen verdienen!
minder bureaucratie door de verslaglegging, waardoor meer gezinnen ondersteunt kunnen worden
en de opvoeding weer zelfstandig vorm kunnen geven.
sucses

Functie

Jeugdzorgwerker
Gedragswetenschapper

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Veldhoven
Veldhoven
Veldhoven
Veldhoven + Echt-Susteren
Veldhoven, Eindhoven, Helmond,
Valkenswaard
Veldhoven, Eindhoven, Leudal
Veldhoven/Echt-Susteren
Veldhoven/Eindhoven
Veldhoven/Eindhoven/Heerlen
Vele gemeentes in Gelderland

speltherapeut
Pleegmoeder

Velsen
Velsen

De kinderen zijn de dupe!
Er wordt veel te weinig financiële steun gegeven door de Gemeente. Zeker als het kind pas bij de
pleegouders woont. De pleegouders worden niet geholpen bij de noodzakelijke opstart kosten.

de jeugd en gezinsbeschermers

Velsen

Snap niet dat er geen aandacht is vanuit het tweede kamer in de jeugdzorg. Werk wordt zwaarder
en de cliënten agressiever.

Ambulant gezinsbehandelaar
CJG coach
Ambulant gezinsbehandelaar
Seniorgroepsleider
Families First/ambulante spoedhulp
Ambulant hulpverlener B

Velsen
Velsen
Velsen/ Haarlem
Veluwe meerdere gemeentes
Venlo
VENLO

Jeugdzorgwerker A

Venlo

medewerker Accounts Payable

venlo

Jeugdbeschermer

Venlo

Jeugdzorgwerker C
Jeugdmaatschappelijk werker
Jeugdzorgwerker
jeugdzorgwerker-C
Gedragswetenschapper
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker-C

Opmerkingen

Ik ben heel blij met dit initiatief. Het wordt tijd dat we binnen de jeugdzorg de ruimte krijgen om te
doen waar we goed in zijn zonder al die bureaucratie die eigenlijk om wantrouwen en controle gaat.

Goede hulp is belangrijk, niet het geregel om de beschikkingen
Behandel buttom up en niet top down!
De bezuinigingen en het snijden in de zorg hebben een hogere prioriteit dan de jeugdzorg. Men is
van 140 aanbieders naar 14 aanbieders gegaan, met als gevolg dat jongeren massaal moeten
overstappen naar een andere aanbieder, die wel in de aanbesteding zijn gehonoreerd. Men kijkt
naar goedkoop in plaats van naar kwaliteit. Het is van de zotte dat Venlose jongeren zijn
aangewezen op hulpverleningsinstanties buiten de regio(Rotterdam, Amsterdam, etc.) Jongeren
waar die midden in een traject zitten, worden niet verlengd als de beschikking afloopt en de
doelstellingen nog niet behaald zijn. Ze moeten weer opnieuw een zorgaanbieder gaan kiezen en
hun hele verhaal gaan doen en een hulpverleningsrelatie op gaan bouwen. Een aantal kwetsbare
jongeren kan hier niet mee omgaan en haken daarom af, met als gevolg dat ze weer in de
anonimiteit belanden en op de lange duur weer zorg nodig hebben die dan vele male duurder gaat
zijn.
De samenwerking en uitvoering verloopt te moeizaam op dit moment. Hulpverlening
jongeren/gezinnen komt laat, moeizaam, niet tot stand.
venlo is de gemeente waar ik werk, maar er moet overal goede jeugdzorgd zijn, de jeugd heeft
immers de toekomst!
Werkdruk verlagen en meer mogelijkheden rondom inzet van zorg voor onze doelgroep.

Functie
Ambulant hulpverlener
jeugdbeschermer
Gezinsvoogd
Gezinscoach
Behandelaar G
Sociaal wijkteamlid
IAG hulpverlener
Jeugdzorgwerker
Orthopedagoog
Gedragswetenschapper
Ambulant Hulpverlener
Jeugdbeschermer
Muziektherapeut
gezinsvoogd
Ambulant begeleider
Jeugdreclasseerder/ jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Gezinsvoogd
gedragswetenschapper
Gecertificeerd jeugdzorgwerker
Gecertificeerd professional
Jeugdzorgwerker
Groepsleider / behandelaar G
Pedagogisch medewerker
Jeugdzorgwerker A ( jeugdbeschermer/
jeugdreclassering

Groepsbegeleider
Teamleider

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo en ik wens ZEKER goeie jeugdzorg

Opmerkingen
Wij zijn niet gegund in venlo en dit zorgt voor veel onrust bij huidige cliënten maar ook nieuwe die
bij ons willen komen

Kinderen komen op dit moment te kort in de zorg

De situatie/ werkdruk is schrijnend. Met name in gemeente Venlo waar er door een tekort
bezuinigingsmaatregelen getroffen worden waardoor jeugdige niet de juiste hulp of niet snel
genoeg hulp kunnen krijgen. Dit verhoogt de werkdruk ook enorm en moet verandering in komen.

Jeugdbeschermer

Venlo en venray
Venlo Peel en Maas Horst aan de Maas
Er is heel veel talent, creativiteit en betrokkenheid op kinderen en gezinnen maar we moeten het
Beesel Gennep Bergen Venray
wel kunnen inzetten
Venlo Roermond Zuid Limburg
VENLO!
Venlo, horst ad Maas, Gennep, Bergen,
Peel en Maas
Venlo, Horst, Venray, Bergen, Peel en Maas

Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer

Venlo/ Horst aan de Maas/ Peel en Maas
Venlo/Peel en Maas/Horst aan de Maas

secretaresse/administratief medewerker
jeugdbeschermer

Functie

Groepsbegeleidster
Dienstverlenings coördinator
Jeugdzorgwerker
Groepsbegeleider
Pr & Communicatiemedewerker
Activiteitenbegeleider
Leidinggevende
Jeugdbeschermer
Groepsbegeleider en woonbegeleider

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Venlo/Venray?Bergen/Gennep, maar
eigenlijk alle gemeenten in Nederland
Venlo-Roermond
Venray
Venray
Venray
Venray
Venray
Venray
Venray , Venlo en Horst
Venray, Bergen, Gennep
Venray, Heide, Venlo, Horst,

Gedragswetenschapper
Jeugdzorgwerker c
Pedagogisch medewerker
Pedagogisch medewerker

Venray, Venlo, Horst aan de Maas
Vianen
Vianen
Vlaardingen

Ambulant begeleider
Jeugdbeschermer
Jongerenwerker
Jeugd en gezinscoach
Jeugdbeschermer

Vlaardingen
Vlaardingen
Vlaardingen
Vlaardingen
Vlaardingen

Gedragswetenschapper
Jeugdbeschermer
Pedagogisch medewerker
Pedagogisch medewerker crisisopvang
Werkmeester
gepensioneerd
Gezinshuisouder

Vlaardingen
Vlaardingen/Rotterdam
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
Vlissingen
voor alle jeugdzorg in Nederland
Voorburg
Voorburg
Voorburg Leidschendam

jeugdbeschermer

Pedagogische medewerkster
Jeugdreclasseringswerker

Opmerkingen

Als zorgverlener streef ik naar het leveren van kwaliteit. Helaas door de druk die wij te verduren
krijgen, gaat dit vaak tenkoste van de zorgvrager. Het ziekte verzuim loopt omhoog door de
werkdruk, waarbij meerdere collega’s tijdelijk uit de running zijn. Help ons het werk dat wij leveren
leuk te blijven vinden. Als de werknemer zich goed voeld, zal de kwaliteit blijven ook stijgen!

Dit geldt niet alleen voor Jeugdzorg, maar ook voor de LVB jongeren die onder de
gehandicaptenzorg vallen.
Meer tijd voor menselijk contact

Door de burocratie en enorme hoge werkdruk is het niet meer mogelijk de juiste zorg te verlenen
die kinderen nodig hebben om veilig op te groeien. Doordat het steeds moeilijker en haast
onmogelijk is een kind te plaatsen vallen kinderen en jongeren tussen wal en schip. Door de hoge
werkdruk is het verloop binnen de jeugdbescherming groot en word de werklast alleen maar groter
en de zorg slechter omdat de jeugdbeschermers teveel werk hebben om goede zorg te leveren.
Hier moet verandering inkomen omdat anders de gevolgen niet te overzien zijn

Tijd dat het kind of de jongere daadwerkelijk weer op 1 komt te staan.

Functie
GZ-psycholoog

Orthopedagoog

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Voorschoten

Verzorgende ig en pedagogisch medewerker
in een gezinshuis
Zorgadministratief ondersteuner
jeugdzorgwerker
Begeleider
Consulent
jeugdzorgwerker
Gezinshuis ouder
Opleider Jeugdhulp Academie

Voorschoten
Voorst
Vriezenveen. En overal in Nederland moet
er goede jeugdzorg komen
Vught
Vught
Vught
Vught, den Bosch, Tilburg (en overal)
Vught/Den Bosch
Waadhoeke
Waadhoeke / Leeuwarderadeel

Ouder/betrokken burger
Jeugdzorgwerker
Ambulant begeleidster
Ambulant begeleider ggz
adviseur sociaal domein

Waadhoeke en Harlingen
Waalwijk
Waalwijk Heusden
Waalwijk/heusden
waardering voor de oude jeugdzorg werker

Ambulant jeugdhulpverlener
Servicedesk ict
Jeugdhulpverlener
Pedagogisch Medewerker
jeugdzorgwerker

Waddinxveen
Waddinxveen
Waddinxveen
Waddinxveen
Wageningen
Wageningen

Gezinsondersteuner
pleegzorgwerker
Gezinsmanager
Ambulant hulpverlener
voorheen:ambulant werker
Zorgmanager
Cjg
Jeugd en gezinswerker - generalist
jeugdhulpverlener

Wageningen
Walcheren
Walcheren
Walcheren en Oosterschelde regio
was:arnhem
WBW WBO
Weert
Weert
weert

Opmerkingen
De transitie gaat inhoudelijk veel te langzaam doordat er te weinig tijd is om het ontwikkelingswerk
te doen naast de directe zorg en hulpverlening. Teveel kinderen en jong volwassenen en hun
families lijden hier onder. Het is bekend dat de hele manier van aanbesteden en de
administratieve lasten extreem zijn, al helemaal voor hulpverleners met een eigen praktijk.
Gemeenteraden moeten hier een speerpunt van maken en ook hun landelijke fracties in Den Haag
betrekken bij het voortvarend oplossen van deze schrijnende problematiek. Met elkaar kunnen we
het, het transitieproces versnellen en de organisatorische obstakels minimanilseren. Waar een wil
is, is een weg!!

Er is teveel onnodige bureaucratie.

Aandacht voor goede zorg, meer werken vanuit vertrouwen zowel naar clienten als naar
zorgverleners.

Kwantiteit =ten koste van Kwaliteit van de zorg van oa ook het Kind
meer tijd kunnen bieden aan clienten om ze optimaal te kunnen bedienen kost meer geld, de client
is de dupe van de bezuiningingen.

2 jaar geleden met prepensioen, maar nog steeds betrokken door oud collegae

Functie

Senior jeugdzorgwerker

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert
Weert en Nederweert
Weert, Heerlen, Kerkrade, Maastricht,
Simpelveld, Brunssum
Weesp/Amsterdam

Pedagogisch medewerker

Wens goeie jeugdzorg in alle gemeente

Jeugdadviseur Ouder en Kindteam
Amsterdam
Ambulant Hulpverlener

Werk amsterdam wil goede jeugdzorg in de
beemster
Werk in meerdere gemeenten

Jeugdzorgwerker

Werk in verschillende gemeentes

Jeugdzorgwerker C

Werk voor gemeente Eindhoven, maar
wens landelijk goeie jeugdzorg!
Werkgebied Zuid Oost Brabant
Werkzaam in veel verschillende gemeente.

Ouder
jeugdzorgwerker
Pleegouderraad
VT medewerker
VT medewerker
GZ-psycholoog
Jeugd- en gezinswerker
jeugdzorgwerker

Ambulant hulpverlener Pleegzorg
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Trainer Gedragsinterventies
JZW
Gedragswetenschapper
Jeugdzorgwerker
jeugdzorgwerker

West Brabant
West Brabant
West brabant
West Brabant
west brabant
West Brabant
West Brabant (Breda, Oosterhout,
Roosendaal, Bergen op Zoom, etc)
West- Brabant Oost

jeugdzorgwerker

West Brabant West

Opmerkingen

Ik ben vrij nieuw in de functie, maar zie hoe mijn collega's "lijden" onder de werkdruk.

Een goede uitstroom voor jongeren die daar aan toe zijn vallen nu in een gat. Er zou een betere
samenwerking moeten zijn met de gemeente en de woningbouwverenigingen waardoor jongeren
kans maken op een eigen plek. Als er geen uitstroom is dan is er binnen onze organisatie ook
geen doorstroom tussen de behandelgroepen en kamertraining centrums.
Goeie jeugdzorg is belangrijk want de jeugd is de toekomst; goeie jeugdzorg zorgt voor minder
criminaliteit

Financiën bepalen de zorg in plaats van de zorgbehoefte. Vele administratieve stappen vertragen
de zorg en beïnvloeden de kwaliteit.
De nieuwe jeugdwet waarin er gauwer om een GZBM word gevraagd en in puntentelling minder is
is ook een punt die meegenomen dient te worden in de werkdruk

In iedere gemeente in Nederland dient goede zorg te zijn voor ieder ( kwetsbaar) kind en vooral
TIJD gevolgd door kwaliteit.
Kwaliteit gaat altijd boven kwantiteit. het kind staat centraal!

Sinds de transitie zijn er volgens ongelofelijke veel mensen bezig met het maken van zakelijke
afspraken; accountmanagers, contractmanagers etc etc. Allemaal mensen die in de regel meer
verdienen dan een jeugdzorgwerker. Hier mag wat mij betreft het geld niet langer naar toe gaan,
dat moet echt stoppen.
Daarbij zijn alle afspraken zo veranderlijk als het weer. Als professional is al bijna niet meer te
volgen hoe de jeugdzorg werkt, laat staan voor de cliënt.
Bureaucratie halveren is 100% meer kwaliteit tbv jeugdigen.

Functie
Jeugdzorgwerker C
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker C
Vaktherapeut
jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Clientadviseur

Gemeente (waar je werkt en/of goede
Opmerkingen
jeugdzorg wenst)
West Brabant West
West Brabant West
West Brabant West
West Brabant west
west brabant west
West Brabant West & Zeeland
West Brabant west ( eigenlijk alle gemeente) behandel ieder kind alsof het je eigen kind!

jeugdzorgwerker
Gebiedsmanager

west brabant west 9 gemeenten
West Brabant West en West Brabant Oost

gebiedsmanager

west brabant west/west brabant oost (18
gemeenten)

Psycholoog
jeugd-engezinsbeschermer
Jeugdzorgwerker
Jeugd en gezinsbeschermer
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Beleidsmedewerker
(Gezins)voogd
Huisvrouw
Jeugdbeschermer
jeugdhulpverlener
Gedragswetenschapper
Jeugd- & Gezinsbeschermer
Jeugd- en gezinsbeschermer
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugd- en gezinsbeschermer
Speltherapeut
Ambulant hulpverrlener
Kindercoach
Adm mede
Wijkagent
Faciliatair Medewerker
gepensioneers leraaropleider
Gezinsondersteuner
Coordinator Opleidingen Extern

West en Midden Brabant
West Friesland
West Friesland
West friesland
West-Brabant
West-Brabant
West-Brabant
West-Brabant-West en Oost
Westelingwerf
Westervoort, Duiven, Zevenaar
westfriesland
West-Friesland
West-Friesland
West-Friesland
West-Friesland
West-Friesland
West-Friesland
Westland
Westland/Den Haag
Weststellingwerf
Weststellingwerf
Weststellingwerf
Wierden
Wijchen
Wijchen/Nijmegen/Beuningen
Wijdemeren

Diversiteit in beleid gemeenten (vormgeven transformatie) leidt tot rechtsongelijkheid bij burgers
en extra werkdruk en bureaucratie bij medewerkers.
Iedere gemeente in onze regio ontwikkeld een eigen kant op. Diversiteit tot gevolg! Dit is zeker
niet in het belang van onze GI- kinderen, er ontstaat rechtsongelijkheid. Doordat iedere gemeente
de transitie anders invult, ontwikkeld iedere gemeente een eigen beleid. Dit maakt het werk voor
onze werkers onnodig complex (= veel extra tijd, werkdruk en bureaucratie).

Jeugd heeft aandacht nodig!
Tijd vcor het kind betaalt zich terug
Geen

Functie
Pedagogishc pschychiatrisch hulpverlener

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Wijdenes

slaapwacht
slaapwacht
Systeemtherapeut/orthopedagoog-generalist

Wijdenes
Wijdenes/ Drechterland
Wijhe, Raalte, Wezep, Kampen e.o.

Jeugdzorgwerker

William Schrikker Jeugdbescherming en
Jeugdreclassering
William Schrikker Pleegzorg
William Schrikker Stichting
William Schrikker Stichting
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

De werkdruk in relatie tot beschikbare uren is geen haalbare kaart
Werkdruk moet omlaag, minder administratie

Pleegzorgwerker

WilliamSchrikker Pleegzorg

Geen tijd meer hoeven te steken of de geleverde zorg vergoed wordt maar handen "aan het bed"!

Medewerker Veiligheid
Ambulant Jeugdhulpverlener
medewerker SAVE
klinisch psycholoog BIG
secretaresse
Ambulant hulpverlener

Winsum
Woerden
Woerden
Woerden
WSG
Ymond (beverwijk, heemskerk, VelsenNoord, Ymuiden)
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaanstad

Gedragswetenschapper
Jeugdzorgwerker
Gebiedsmanager

Orthopedagoog-Generalist
Jeugd hulpwerker
coördinator buurtbemiddeling
Conciërge
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Consulent wmo

Ambulant hulpverlener
Ambulant hulpverlener
Gezinshuisouder
Leerkracht
Jeugdverpleegkundige
Jongerenwerker
pedagogisch medewerkeer
pleegzorgwerker

Zaanstad
Zaanstad
Zaanstad
Zaanstad
Zaanstad
Zaanstad
Zaanstad
Zaanstad
Zaanstad, Oostzaan/Wormerland
Zaanstreek

Opmerkingen

Ik werk hier net. Ik kom uit Leger des Heils Den Haag. Daar was de werkdruk enorm hoog

Meer geld is hard nodig! Goede actie!
De nu bijkomende administratieve handelingen nemen teveel tijd in beslag!

Intensieve maar ook passende gekwalificeerde begeleiding in de ontwikkelingsfases van kinderen,
is van groot belang om hen op weg te helpen om zelfredzame autonome volwassene te maken.
Niet bezuinigen op kinderen die nu ondersteuning nodig hebben want dat heeft financiele gevolgen
later en niet in de laatste plaats een ongelukkige volwassene . Ook voor de jongere en zijn
opvoeders is participeren een recht.
Stop met de extreme verslaglegging

Functie
jeugdmaatschappelijk werker
JZW
Pleegzorgwerker
juegdzorgwerker
Ambulant hulpverlener pleegzorg
Pleegzorgbegeleider
Pedagogisch adviseur
Pedagogisch adviseur
Pleegzorgbegeleidster

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
zaanstreek
zaanstreek en Waterland
Zaanstreek Waterland
zaanstreek waterland
Zaanstreek/waterland
Zaanstreek-Waterland
Zaanstreek-Waterland
Zaanstreek-Waterland
Zaltbommel

Adviseur Opleiden en Ontwikkelen
Gezinsmanager

Zandvoort (woonplaats)
Zeeland

Gezinsmanager
Gezinsmanager
(jeugdbeschermer/jeugdreclasseerder/mw)

Zeeland
Zeeland

Jeugdbeschermer
jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
jeugdzorgwerker
Bestuurder
Gebiedsmanager
Gezinsmanager
Gezinsmanager
Gezinsmanager/jeugdzorgwerker
OR

Zeeland
Zeeland
Zeeland
zeeland
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Zeeland (provincie)
Zeeland breed
Zeeland en Noord Brabant
Zeeland Middelburg
Zeeuwse gemeenten
Zeeuwse gemeenten
Zeewolde
Zeist
Zeist

Coach van teams in de Jeugdzorg
Jeugdzorgwerker
Pleegzorgwerker
Pedagogisch medewerker
Ambulant begeleider
Bestuurder
Bestuurder
Ambulant jeugdhulpverlener
Leerkracht speciaal onderwijs
Beleidsadviseur

Opmerkingen

Het kost teveel moeite om declarabel te werken, als meer inzet nodig is voor een pleegkind. We
moeten breakdown voorkomen. De toegekende uren op jaarbasis zijn zelden toereikend.

Je gedwongen voelen om (onder constante tijdsdruk) dagdagelijks keuzes te moeten maken
tussen de belangen van je cliënt en bureaucratische registratienormen vanuit wetgeving, kwaliteitsen keurmerkinstituten, gemeenten, inspecties en organisatie is geen goede jeugdzorg!
Meer kwaliTIJD voor kinderen om veiligehid te kunnen waarborgen
Minder werkdruk voor meer kinderen veilig

Functie
Jeugdzorgwerker
Ambulant gezinswerker
Jeugdzorgwerker C
Jeugdzorgwerker
Medewerker Save
Jeugdbeschermer in gebiedsteam
Pedagogisch Medewerker C
Pedagogisch medewerker C
Pedagogisch medewerker jeugdzorg
Gepesioneerd
Jongerenwerker
Consulent Jeugd
Teammanager
Teammanager
Medewerker Jeugd en Gezinshulp
Assistent begeleider woonlocatie
Pedagogisch medewerker
Pleegouder
Orthopedagoog
Algemeen Maatschappelijk Werker
medewerker Jeugd-en Gezinshulp

Maatschappelijk werker
Jeugdbeschermer
Gezinstherapeut
Jeugdbeschermer
Pleegzorgwerker
Raad van Bestuur
Pleegzorgbegeleider

expert scheidingsproblematiek
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Pleegzorgwerker

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Zeist
Zeist
Zeist
Zeist
Zeist
Zelf werk ik in Rotterdam, maar ik wens alle
gemeente goeie jeugdzorg
Zetten
Zetten
Zetten
Zevenaar
Zevenaar
Zevenaar
Zhz
Zhz
Zoetermeer
zoetermeer
Zoetermeer

Opmerkingen

Goede jeugdhulp en een leuke baan met minder werkdruk
graag meer personeel in logeerhuizen
Meer werknemers zodat er meer tijd is voor de jongeren en de werkdruk lager wordt en daarmee
de kwaliteit beter.

Zoetermeer
Zoetermeer
Zoetermeer
Zoetermeer
zoetermeer
Zoetermeer
Zoetermeer
Zoetermeer
Zoetermeer
Zoetermeer
Zoetermeer / den haag
Zoetermeer en amersfoort
Zuid Drenthe
Zuid Holland
... Maar uiteraard wens ik in heel Nederland goede jeugdzorg!!
Zuid Holland (minus regio Rotterdam)
Zuid Holland (Zuid) stadsregio Rotterdam en Wenselijk dat er weer meer gefocust wordt op gespecialiseerde zorg; de ontoereikende budgetten
provincie Zeeland
die gemeenten beschikbaar stellen en de oneindige bureaucratische rompslomp (formulieren,
aanvragen, wachttijden) zorgen voor een werkdruk die niet hoeft. Laat de deskundige deskundig
zijn.
Zuid holland Zuid
Zuid holland zuid
Zuid Holland Zuid
Zuid Holland Zuid

Functie

Jeugdbeschermwr

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Zuid Holland Zuid
Zuid Holland Zuid
Zuid Holland Zuid
Zuid Holland Zuid
zuid holland zuid
Zuid Holland Zuid
Zuid Holland Zuid
Zuid Holland Zuid
Zuid Holland Zuid
Zuid Holland Zuid (Dordrecht)
Zuid Holland zuid, drechtsteden
Zuid Hollandse Eilanden en Goeree
Overflakkee
Zuid Hollandse Eilanden/ Rotterdam

trainer SoCool en TACtplus

Zuid Kennemerland / Amsterdam

administratief ondersteuner primair proces

Zuid Limburg

Dit kan zo niet langer

begeleider pleegzorg
Vt medewerker
Ambulant hulpverlener
Ambulant hulpverlener

zuid limburg
Zuid limburg
Zuid- limburg
Zuid Limburg

In zuid limburg werken we in 18 gemeentes

Jeugdzorgwerker ambulant
Jeugdzorg werker
Ambulant hulpverlener A
Bestuurder
Regiomanager
Jeugdzorgwerker
Beleidsmedewerker A
GZ psycholoog
Directeur

Gedragswetenschapper

Zuid Limburg
Zuid Limburg
Zuid Limburg
Zuid Limburg
Zuid Nederland
Zuid Oost Brabant
zuid oost Brabant
zuid oost brabant
Zuid Oost Brabant / Noord en Midden
Limburg
Zuid Oost Brabant, Limburg, Noord Oost
Brabant, Midden Brabant
Zuid-Holland

Ambulant hulpverlener

Zuid-Holland

Pleegzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Jeugdprofessional/gemeenteraadslid
jeugdbeschermer
gebiedsmanager
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer

Account Manager

Opmerkingen

De bedreigingen van ontwikkeling en veiligheid van kinderen worden nu veroorzaakt/ verergerd
door het aanbestedingen beleid van de gemeenten: onaanvaardbaar!!!!
Falend beleid: kindermishandeling door de overheid en hoog ziekteverzuim en onverantwoord
groot verloop bij de jeugdbezcherming.
Als voormalig jeugdreclasseerder vind ik dat kennis en kwaliteit sterk verbeterd moeten worden,
en werker moeten worden ondersteund i.p.v. gecontroleerd, nu werken zij in die werkelijkheid
waardoor de jongeren niet worden geholpen en de maatschappij niet wordt beschermd.

Hoge werkdruk, erg veel papierwerk, onduidelijke regelgeving, een chaos voor cliënten. Het kan
anders!

Op alle niveaus binnen mijn organisatie zie ik hoge werkdruk. Dit gaat soms ten koste van het
bieden van een goede kwaliteit van zorg voor de cliënt maar soms ook ten koste van een goede
kwaliteit van leven van de professional (denk aan burn outs).

Functie
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker C
Jeugdzorgwerker
jeugdzorgwerker
Pedagogisch medewerker B
Groepsleider / ambulant werker
Jeugdzorgwerker
Kinder- en Jeugdpsycholoog,
Systeemtherapeut
Bestuurder
Jeugdzorgwerker
coördinator autisme-centrum
Jeugdzorgwerker
Jeugdzorgwerker
Adjunct directeur
Beleidsadviseur
jeugdzorgwerker
administratief medewerker
Administratief medewerker
administratief medewerker
Jeugdbescherming LJ&R
Jeugdbeschermer
jeugdbeschermer
Jeugd en gezinswerker
Back Office Medewerker
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Pedagogisch medewerker A
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Stagiaire pedagogisch medewerker
Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Gedragsdeskundige
Ouder van een kind in de jeugdzorg
jeugdconsulent
Jeugdzorgwerker C

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Zuidholland Midden
Zuid-Holland Zuid (gemeente Gorinchem)

Opmerkingen

Zuid-Holland-Zuid
Zuid-Holland-Zuid
zuid-holland-zuid
zuid-holland-zuid (gorinchem)
Zuid-Limburg
Zuid-Limburg
Zuid-Limburg

Meer kwaliteit voor het kind, minder achter de laptop.

Zuid-Limburg
Zuid-Ooost Brabant
zuidoost Brabant

Tarieven zijn drastisch verlaagd terwijl kwaliteitseisen verhoogd zijn, waardoor jongeren minder
zorg kunnen krijgen dan gewenst
Den Haag moet negatieve effecten van transitie ongedaan maken!

Zuid-oost Brabant
Zuid-Oost Brabant
Zuid-oost brabant
Zuid-Oost Brabant
Zuidoost-Brabant
zuidoostbrabant
Zutphen
Zutphen
Zutphen

de marktwerking kan niet van toepassing zijn op zorg
Ik wens dat er in HEEL NEDERLAND wat verbetert in de jeugdzorg
meer dan noodzakelijk

Zutphen
Zutphen

Meer kind, minder papier.
te weinig geld en teveel zaken, waardoor de problemen eerder groter worden dan kleiner.

Zutphen
Zutphen
Zutphen
Zutphen
Zutphen
Zutphen
Zutphen
Zutphen
Zutphen
zutphen
Zutphen
Zutphen
zutphen
Zutphen

Functie
Gezinsvoogd jeugdbescherming

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Zutphen

Jeugdbeschermer
Jeugdzorgwerker
Leerkracht
administratief medewerkster
Jeugdbeschermer
gezinscoach
gezinswerker

Zutphen
Zutphen
Zutphen / Deventer
Zutphen / Lochem
Zutphen apeldoorn
Zutphen en achterhoek
zutphen en omstreken

Jeugdbeschermer

Zutphen, Apeldoorn, Brummen, Voorst,
Lochem
Zutphen, in heel Nederland
Zutphen, NW Gelderland
Zutphen/Deventer/Groningen
Zwartewaterland
Zwartewaterland
Zwartewaterland, Steenwijkerland en
Kampen
Zwijndrecht
Zwijndrecht
zwijndrecht

Sociotherapeut
Ambulant jeugdhulpverlener
Jeugdzorgwerker
Pleegmoeder
Gezinshuis ouder
Jeugdbeschermer
Jeugdprofessional
Jeugdprofessional
jeugdprofessional

Opmerkingen
Helaas vind ik de transitie op dit moment een ramp voor de borging van veiligheid voor kinderen.
Ambtenaren denken voordurend de wijsheid. In pacht te hebben en horen wel maar luisteren niet

de administratie, de controle, de regeldruk en het fictieve idee van transparantie maken dat ik nog
maar 40% met de gezinnen bezig ben en de rest van de dag aan het verantwoorden ben wat ik
doe en uitleggen wat ik doe rechtmatig is, zowel aan mijn baas, als aan de gemeentes.
Ondertussen zie ik het aantal administratieve krachten toenemen om aan alle regels te kunnen
voldoen, de vergoedingen vanuit de gemeentes afnemen en dat over mijn rug, want ik wil kwaliteit
leveren en moet ondertussen ervoor zorgen, dat alle mensen die niet direct met de gezinnen
werken ook betaald worden binnen de organisatie en dat worden door deze controlehype ieder
jaar meer.
Ik kan als professional steeds minder doen wat ik nodig acht. wordt per verrichting betaald, binnen
een budget waar ik geen grip op heb of over mee kan praten.Ik dacht dat we daarvan al wisten
zowel bij de thuiszorg als bij de wijkverpleging dat dat niet werkt. Ik had niet gedacht dat ik nog
eens naar provenciale financiering en bureau jeugdzorg zou terugverlangen.
Ondertussen heeft organisatorisch niks meer te maken met hulpverlening, maar met blinde
ideologie, bezuinigen en gefixeerd zijn cijfers. De gezinnen zijn geen dropjesfabriek met
standaardproblemen.
Lijkt me verstandig om weer terug te komen van uurtje factuurtje naar een vast bedrag per
beschikking. En geen financiele race naar de bottom

Dit treft ook de pleegouder met de kinderen

.
Mensen uit dagen te veranderen en te begeleiden in een veranderproces is echt iets anders dan
een snelle interventie en na 4 gesprekken weer vertrekken uit een gezin. Veranderen kost tijd en
verleggen of veranderen van pratronen nog meer.

Functie
Jeugdprofessional
Jeugdprofessional
Jeugdprofessional
Jeugdprofessionalst.
Schoolmaatschappelijk werk
jeugdteamprofessional
Maatschappelijk werker in sociaal wijkteam

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Zwijndrecht
Zwijndrecht
Zwijndrecht
ZWIJNDRECHT
Zwijndrecht
Zwijndrecht
ZWIJNDRECHT

Opmerkingen

Intern begeleider basisschool
Jeugdbeschermer
Operationeel Expert - wijkzorg
gedragswetenschapper/Gz-psycholoog

Zwijndrecht
Zwolle
Zwolle
Zwolle

Programmamanager 'maatschappij in
beweging'

Zwolle

Systeemtherapeut

Zwolle

De portemonnee is teveel de leidraad geworden voor de zorg. Veel geld verloren door
administratieve rompslomp, jeugd wordt als product gezien. Veel korte termijnvisie, gebrek aan
lange termijnvisie. In al die jaren dat ik werkzaam ben in de jeugdzorg vind ik de jeugdzorg nog
nooit zo mager geweest.

Directeur FCB
Jeugdbeschermer
Gepensioneerd
Gepensioneerd
Pleegzorgmedewerker
Docent

Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle

ambulanthulpverlener

zwolle

De voorbeelden en verhalen zijn schrijnend
De werkdruk is te hoog, de caseload te groot
De werkdruk moet minder worden
De werkdruk moet verminderen
Door de financiele bezuinigingen wordt ons werk erg benmoeilijkt en steeds minder leuk
Door de jeugd de juiste zorg te bieden werk je aan een fundering. Jeugdzorg is dus erg belangrijk
om het toekomstperspectief te verbeteren.
Een goede vertrouwensrelatie kost tijd, die tijd is nodig om daarna efficiënt aan de slag te gaan.
Het moet gaan om kwaliteit, doen wat nodig is! Gevolg werkdruk wordt werkplezier kosten
besparend! Dat willen we toch allemaal?

ambulant
Jeugdreclasseerder
ambulantwerker

Zwolle
Zwolle
Zwolle

jeugdzorgwerker
Pleegmoeder

Zwolle
Zwolle

Besparingsdwang leidt tot harde kostenbeheersing, regelgekte en verlies van kwaliteit,
toekomstbestendigheid en wendbaarheid bij zorgorganisaties.
Bizarre administratieve lasten en tijd voor kleinschalige hulpverlening. Bijv. meer tijd voor gezin dat
SUCCESVOL (en dus kostenbesparend voor verdere hulp) preventief ondersteund is middel
vaktherapie/ psychomotorische therapie aan administratie en financiële afhandeling besteed dan
dat we aan de daadwerkelijke ondersteuning van het gezin hebben besteed .

en ander ijsselland gemeenstes
En nu eens daden!
Er wordt afgesproken hoe wij kunnen declareren maar dit vraagt zoveel tijd dat kinderen en
gezinnen in de knel daar de dupe van worden
geen
Goede, stabiele, duidelijke, gekwalificeerde zorg is voor alle betrokkenen heel hard nodig.

Functie

Opmerkingen

Ambulant hulpverlener

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Zwolle

medewerker cliëntenadministratie

Zwolle

het lijkt erop dat de hele jeugdhulpverlening alleen nog maar gaat om financiering. Terwijl de
jeugdige die hulp nodig heeft op een zo goed mogelijke manier wordt geholpen. Volgens mij is dat
al met al ook een stuk goedkoper. Want hoe eerder er (professionele) hulp wordt geboden aan de
jeugdige, hoe minder zwaar de zorg hoef te zijn, dus hoe minder het kost.

Ambulant gezinsbegeleider A

Zwolle

Bemiddelaar ouderschap na scheiden

Zwolle

Ik wil met mensen die opvoedvragen hebben en er praktisch in de thuissituatie mee aan het werk
willen gaan ondersteunen en geen kantoorbaan
Inhoud moet leidend zijn ipv de euro's!!! We werken met en voor MENSEN, geen producten!!!

Ambulant A bemiddelaar ouderschap na
scheiden
Pedagogisch medewerker A
Pleegzorgbegeleider
ambulant werker
Ambulanthulpverlener
ped. medewerker / coach jongerenraad

Zwolle

Laat de zorg leidend zijn ipv lijdend!!!!!!

Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle

Laten we onze tijd vooral weer besteden aan het kind.
Meer tijd voor de client; weg met de bureaucratie!!
Ondersteun de brief en daarnaast krijgt preventieve hulp te weinig aandacht.
Ongekend dat onkunde zo kan zegevieren.
Stabiliteit is een belangrijke factor voor kinderen die al zoveel meegemaakt hebben. Doordat er
geen continuïteit zit in de contracten, zijn er zoveel wisselingen in de zorg , dat dit erg slecht is
voor onze jongeren. DE jongeren zijn de toekomst. We moeten toch met elkaar niet willen zoals
we dit nu doen.

Pedagigisch medewerker
communicatieadviseur

Zwolle
Zwolle

Tijd investeren in de jeugd lever uiteindelijk veel meer op dan nu bezuinigen
Veel gaat verloren aan de ellenlange aanbesteding met profielen en meer ... Voordat er eindelijk
gestart kan worden en ook dan zijn er barrieres te over.
Wil je een gezin/jongere echt helpen, sta dan als MENS met gezond verstand naast deze
persoon! Voor elke handeling (die collega's er vroeger 'even' bijpakten), moet nu een andere
hulpverlener aansluiten! Dat was toch juist niet de bedoeling!! Nu is het: daar heb ik geen uren
voor, dus Klaasje is aan zet etc. Vroeger konden hulpverleners hun taak met iets meer vrijheid
invullen. Een potje voetbal op de 24-uurs groep mocht ook nog; en juist dan ontstond er contact
tussen begeleider en kind. Nu is dit alles aan banden gelegd en mag er alleen gepraat worden aan
het bureau, een x-aantal minuten. Laat deze waanzin stoppen! Gezond verstand moet prevaleren!
En maak gebruik van de kennis die er bij de ervaren hulpverleners is in plaats van mensen buiten
het veld de hulp te laten dicteren.
Louise Dijkmans 06 249 16 428

Het gaat mij met name om de hoeveelheid registratie die er gevraagd wordt. Dit is ook tijd wat we
ergens anders aan kunnen besteden. Het komt over als bewijslast leveren over de hoeveelheid tijd
die je besteed aan een gezin. Hierdoor verlies je als werker creativiteit.
Ik zou wensen dat we afspraken kunnen maken vanuit vertrouwen. Korte lijnen met swt, waarin we
kritische naar elkaar kunnen zijn over wat er nodig is en wanneer te stoppen in een gezin.

Functie
beleidsmedewerker

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Zwolle

Ambulant A

Zwolle

Ambulant gezinsbegeleider A

Zwolle

Pleegzorg begeleider
Beleidsmedewerker
Ambulant Hulpverlener
Ambulant Hulpverlener A
Jeugdzorgwerker A // Praktijkbegeleider
Secretaresse
Ambulant werker/ouderschap na scheiden

Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle

Psychomotorisch therapeut
Pedagogisch medewerker b
Jeugdzorgwerker
Jeugdbeschermer
pleegzorgbegeleider
ambulant hulpverlener
jeugdzorgwerker
trajectcoördinator dagbehandeling
Pleegzorgbegeleider
Pedagogisch medewerker
communicatieadviseur
Pedagogisch medewerker B
ambulant hulpverlener jeugdhulpverlener
Jeugdbeschermer
Secretariaatsmedewerker
jeugdbeschermer
ambulant werker
Jeugdbeschermer
Secr / adm werker
Jeugdbeschermer
pedagogisch medewerker en medewerker
clientenadministratie
Pedagogisch medewerker
Pleegzorgbegeleider
Medewerkster Veilg Thuis
Ambulant hulpverlener
Teammanager
Jeugdbeschermer

Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle

Opmerkingen
vertrouw op kennis, vaardigheden en integriteit van de jeugdzorgwerkers, geef ruimte en geen
knelriem van bureaucratie
Wat we doen is mensenwerk/maatwerk bieden waarvan je niet van te voren weet eat het kost.
We willen mensen die opvoedvragen hebben en er praktisch mee in de thuis situatie mee bezig
willen er aan het werk gaan en geen kantoorbaan
Wij werken met meerdere gemeenten in Overijssel en daar buiten.
Zorg voor de jeugd!!

Functie
Gedragswetenschapper
Jeugdbeschermer
Jeugdreclassering
jurist
Jeugdbeschermer
ambulant hulpverlener B
Voordeur medewerker.
trajectmedewerker team zwerfjongeren
Jeugdbeschermer
Psychomotorisch therapeut
Pleegzorg begeleider
Pleegzorgwerker
Jeugdbeschermer
Jeugdbeschermer
Gedragswetenschapper
adm. medewerker clietenadministratie
administratief medewerker
Medewerker Veilig Thuis
Teamsecretaresse
Ambulant hulpverlener/bemiddelaar
Facilitair
Pedagogisch medewerker
Pedagogisch werker
Pleegzorgbegeleider
Gezinshuisouder
Gedragswetenschapper
ambulant hulpverlener
pedagogisch medewerker
Teamleider
Jeugdzorgwerker
Projectleider
Scholing en matching pleegzorg
Jeugdzorgwerker A
Beveiligingsfunctionaris met pedagogische
taken
Ambulant Hulpverlener
orthopedagoog i.o.
Pedagogisch medewerker A
praktijkbegeleider ambulant/ supervisor
Ambulant werker
Pedagogisch medewerker

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
zwolle
zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle

Opmerkingen

Functie
Pedagogisch medewerker
medewerker services
Zelfstandig
Pedagogisch medewerker a
Pedagoge
Gedragswetenschapper
projectmanager sociaal domein
ped med
Jeugdzorgwerker
ambulant gezinsbegeleider
Ambulant Hulpverlener
Pedagogisch medewerker
Administratie
Kinderverpleegkundige
Jeugdzorgwerker A
pedagogisch medewerker
ambulant hulpverlener
Bemiddelaar ouderschap na scheiden
beleidsmedewerker
consultant
Anders
Leidinggevende jeugdzorg
Student
Coach (eerder:Pleegzorgwerker)
Geen 1
Leerkracht
Jeugdbeschermer
Administratief medewerker
directeur
Jeugdreclassering
tandarts
Tandartsassistente
Fysiotherapeut
Pleegzorgbegeleider
Bestuurder
Secretaresse
Onderzoeker
Ambulant hulpverlener
jeugdbeschermer

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
zwolle
zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
zwolle
Zwolle
zwolle
Zwolle
zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle

Opmerkingen

Functie
Jeugdzorgwerker
Onderwijsassistent
pedagogisch medewerker
spoedhulpmedewerker
Jeugdzorgwerker / (gezins)voogd
Gedragswetenschapper
manager
Praktijkbegeleider
Jeugdbeschermer
Ambulant hulpverlener
Pleegzorgbegeleider
Ambulant hulpverlener
Voormalig jeugdbeschermer
Ambulant hulpverlener B
Pleegzorg begeleider
jeugdzorgwerker
Ambulant Hulpverlener

jeugdbeschermer
SR HR adviseur
Pedagogisch medewerker jeugdzorg
Kinderarts
pleegzorg
Gedragswetenschapper

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle (IJsselland)
Zwolle (maar toch gewoon overal)
Zwolle (overijssel)
Zwolle (waar ik werk) Kampen (waar ik
woon)

pleegzorgwerker
Pleegzorg begeleider
Salarisadministratie
ambulant hulpverlener Pleegzorg

Zwolle / Deventer.
Zwolle / Nijverdal / Hardenberg
Zwolle / Raalte/ Tubbergen
Zwolle e.o.
Zwolle e.o.
Zwolle e.o.
Zwolle en alle andere
Zwolle en Kampen en Zwartewaterland en
Hardenberg en Deventer
zwolle en omgeving
Zwolle en omgeving
Zwolle en omstreken
Zwolle en regio (west Overijssel)

Ambulant hulpverlener
Matcher pleegzorg

Zwolle en regio noordwest Overijssel
Zwolle en rest van Overijssel

Ambulant medewerker
HR-adviseur
Maatschappelijk werker
Ambulant pleegzorg/ kindertherapeut

Zwolle en zwartewaterland
Zwolle eo
Zwolle Hardenberg Ommen
Zwolle Hoogeveen

Jeugdreclasseerder

Opmerkingen

Ik heb 2 jaar deeltijd pleegzorg gedaan voor een buurmeisje
Kwaliteit voorop
vertrouw erop dat ik mijn werk goed doe
Wanneer dringt het nou eens door dat het écht TIJD is voor KwaliTIJD?!!

Maak een vuist! Tuurlijk hebben de leraren het ook zwaar, maar waarom laten wij ons als
professionals niet beter horen! Wij komen alleen in het nieuws als er iets ernstigs is gebeurt op
casusniveau. Burgers en beleidsmakers weten niet wat wij doen en voor welke uitdagingen wij
staan.
Hoge werkdruk weinig ruimte voor kwalitatief inhoud geven aan het werk.

Gemeenten willen geen kwaliteit, maar voor een dubbeltje op de eerste rang zitten!
Teveel administratieve rompslomp. Te lage tarieven.

Ik wil graag goeie jeugdzorg en ons werk kunnen doen voor een reële prijs

Ik kan de genoemde zorgen helemaal onderschrijven,we zijn tegenwoordig drukker met financiële
zaken dan met daadwerkelijke hulpverlening. Moeten we dan echt wachten tot er weer drama's
gaan ontstaan ten koste van kinderen??
Alles lijkt alleen maar om geld te draaien, niet om kwaliteit. Daar ben ik geen hulpverlener voor
geworden....

Goede zorg hoort niet op de markt thuis . Goede jeugdzorg is de moeite waard .

Functie
Jeugdzorgwerker
Ambulante spoedhulp werker
jeugdbeschermer
Gedragswetenschapper
Pedagogisch medewerker
Ambulant hulpverlener
Jeugdreclasseerder
Ambulant hulpverlener
teamleider
ambulant hulpverlener
Gedragswetenschapper
Pleegzorg begeleider
Pleegzorg begeleider
Ambulant Hulpverlener
Pleegzorgbegeleider
Pleegzorgbegeleider
Pleegzorgwerker
ambulant werker

Gemeente (waar je werkt en/of goede
jeugdzorg wenst)
Zwolle, deventer, raalte
Zwolle, geheel provincie overijssel
Zwolle, Hardenberg, Steenwijk, Kampen
Zwolle, Hellendoorn
Zwolle, landelijk
Zwolle, regio nw overijssel
Zwolle, Steenwijkerland, Hardenberg,
Zwartewaterland, Deventer
Zwolle, Steenwijkerland, Kampen
zwolle/ deventer
Zwolle/ Overijssel
Zwolle/ overijssel
Zwolle/Hardenberg
Zwolle/Hardenberg
Zwolle/hattem/wapenveld
Zwolle/IJsselland
Zwolle/Overijssel
Zwolle/Raalte/Hardenbergen/Apeldoorn
zwolle/zwartewaterland

Opmerkingen

Met elkaar de schouders er onder, maar niet gebukt....

Weg met de bureaucratie, tijd voor de cliënt en zijn/haar systeem

