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Tot slot zijn de voorlopige conclusies voorgelegd in een groepsgesprek waarbij een groot 
deel van de geïnterviewden aanwezig was.

IN WELKE MATE EN VOOR WELKE FUNCTIES IS ER SPRAKE VAN 
PERSONEELSTEKORTEN IN DE ZWAARDERE SEGMENTEN VAN DE 
JEUGDZORG?

Het antwoord op deze vraag staat in relatie tot een aantal belangrijke landelijke ontwik-
kelingen in  de zorg voor de jeugd. Een belangrijke ontwikkeling is de transitie jeugd. 
De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de inkoop van alle vormen van 
jeugdhulp. De transitie is gepaard gegaan met bezuinigingen vanuit het Rijk. De inkoop 
heeft ertoe geleid dat instellingen bepaalde hulpvormen niet meer (konden) aanbieden. 
Hierdoor zijn er jeugdprofessionals uitgestroomd en ontslagen. Intern heeft de tran-
sitie bij de meeste jeugdinstellingen gezorgd voor organisatorische en vakinhoudelijke 
veranderingen met als gevolg dat ‘ontevreden’ jeugdprofessionals de branche heb-ben 
verlaten. Daarnaast spelen factoren zoals werkdruk, administratieve lasten, verzwaarde 
caseload en een toename van de complexiteit van casussen.

De instellingen die Amsterdam als werkgebied hebben, herkennen deze landelijke 
ontwikkelingen. Ondanks dat niet alle in het onderzoek betrokken instellingen actief 
zijn in het ‘zwaardere segment’ zoals gedefinieerd voor dit onderzoek, herkennen zij 
allemaal het probleem van de ‘personeelstekorten’. Er is met name een tekort aan ervaren 
en breed, generalistisch opgeleide jeugdprofessionals. De schaarste aan personeel leidt 
ertoe dat jeugdinstellingen genoodzaakt zijn personeel aan te nemen dat niet volledig 
voldoet aan de eigen (kwaliteits)profielen. 

Vrijwel alle jeugdinstellingen voorzien in de toekomst nog meer personeelstekorten. 
Een aantal heeft globaal inzicht in de functies waar de tekorten zich voordoen, andere 
hebben dit inzicht slechts gedeeltelijk.

Samenvatting

AANLEIDING EN ONDERZOEKSOPZET

Dit rapport is een inventarisatie van bestaande en verwachte tekorten aan jeugdprofes-
sionals in Amsterdam binnen het zwaardere segment van jeugdzorg/jeugdhulp en deels 
naar functies in de ambulante zorg waarin gewerkt wordt met complexere meervoudige 
problematiek.

De volgende jeugdinstellingen hebben meegewerkt aan het onderzoek; Jeugdbescher-
ming Regio Amsterdam (JBRA), Veilig Thuis, Blijf Groep, Altra, Spirit, Cordaan, 
William Schrikker Groep (WSG) en De Bascule.

In deze samenvatting geven we antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

1. In welke mate en voor welke functies is er sprake van personeelstekorten in de 
zwaardere segmenten van de jeugdzorg?

2. Hoe kunnen de personeelstekorten in de zwaardere segmenten van de jeugdzorg 
worden geduid en begrepen? Welke verklaringen kunnen ervoor worden gegeven?

3. Welke acties zijn/worden al ondernomen (eventueel ook in andere sectoren, regio’s) 
en wat is bekend over de gesorteerde effecten? Zijn er voorbeeldpraktijken?

4. Hoe kan de gemeente Amsterdam de tekorten terugdringen, eventueel i.s.m. andere 
gemeenten, jeugdhulpinstellingen en kennis- en onderwijsinstellingen?

We hebben bovenstaande onderzoeksvragen langs verschillende wegen beantwoord. 
Als eerste hebben we een quickscan uitgevoerd van reeds beschikbare informatie met 
betrekking tot arbeidsmarktontwikkelingen na de transitie jeugd. In het verlengde 
hiervan is met een aantal ‘experts’ op dit gebied gesproken. Vervolgens is een korte 
vragenlijst uitgezet onder negen Amsterdamse jeugd-instellingen. De uitkomsten 
dienden als basis voor de daaropvolgende diepte-interviews, waaraan acht jeugdinstel-
lingen hebben deelgenomen, meestal met een HR- of P&O-adviseur en een team-leider. 
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te kampen hebben met een negatief imago. Ook daarin kan de profilering soms beter 
en bewuster.

Naast het vinden, levert ook het binden (behouden) van personeel problemen op. De 
meest belemmerende factor is een te hoge werkdruk, die op den duur kan resulteren 
in een verhoogd ziekteverzuim. Een te zware caseload en de zwaardere problematiek 
spelen daarin een rol, maar ook de administratieve druk: medewerkers zien hier niet 
altijd het nut van en hebben moeite met het tijdsbeslag ervan. Sommige medewerkers 
besteden 40% van hun tijd aan administratie. 

Afhankelijk van de functie zijn doorgroeimogelijkheden beperkt. Dit is weliswaar geen 
reden voor vertrek bij medewerkers maar instellingen zien wel dat de nieuwe lichting 
jonge beginnende professionals meer ambities hebben om hogerop te komen. Ten slotte 
werden (on)veiligheid en bedreiging als belangrijke reden genoemd om weg te gaan bij 
de gesloten jeugdinrichting. 

WELKE ACTIES ZIJN/WORDEN AL ONDERNOMEN (EVENTUEEL OOK IN 
ANDERE SECTOREN, REGIO’S) ÉN WAT IS BEKEND OVER DE GESORTEERDE 
EFFECTEN? ZIJN ER VOORBEELDPRAKTIJKEN?

Een aantal jeugdinstellingen heeft het probleem van de personeelstekorten in het vizier. 
Deze instellingen ondernemen actie om personeel te vinden en te binden. Zo is de 
JBRA gestart met een (naar het lijkt veelbelovende) pilot caseloadverlaging waarbij twee 
teams een lagere caseload krijgen. Andere instellingen bieden korte trainingen of digi-
tale programma’s aan om medewerkers te helpen omgaan met werkdruk. Een instelling 
kent een zogenaamd ‘whats-up team’ dat ondersteunt bij het invullen van formuleren. 
Ook is er een instelling die tijdelijk het tijdschrijven heeft losgelaten om medewerkers 
te ontlasten. 

Nieuwe initiatieven om mensen te interesseren voor de sector zijn terug te zien in een 
samenwerking tussen een aantal jeugdinstellingen, de gemeente Amsterdam en SIGRA. 
Hier gaat het om initiatieven zoals het ontwikkelen van een campagne, het stimuleren 
van doorstroom van medewerkers naar elkaars organisaties, de intentie om loopbaan-

HOE KUNNEN DE PERSONEELSTEKORTEN IN DE ZWAARDERE SEGMENTEN 
VAN DE JEUGDZORG WORDEN GEDUID EN BEGREPEN? WELKE 
VERKLARINGEN KUNNEN ERVOOR WORDEN GEGEVEN?

De meeste P&O-afdelingen van jeugdinstellingen ervaren moeite met het aantrekken 
van geschikt personeel. Jeugdinstellingen proberen op verschillende manieren perso-
neel te werven. Kenmer-kend voor sollicitanten die reageren is dat er relatief veel ‘jonge’ 
medewerkers reageren met of zonder (stage) ervaring in het ‘zwaardere segment’. Al 
voldoen de meeste jonge sollicitanten aan de minimale functie-eisen, het vergt veel van 
je om het vol te houden in het zwaardere segment. Het is wenselijk dat kandidaten naast 
een brede kennis, beschikken over de nodige ervaring in het complexe werkveld. Dat 
neemt niet weg dat er jeugdinstellingen zijn die er toch voor kiezen om jonge professio-
nals aan te nemen. Om jonge professionals te behouden voor het ‘zwaardere seg-ment’ 
is voldoende loopbaanbegeleiding essentieel. Het risico van onvoldoende aandacht en 
begeleiding of nog onvoldoende toerusting voor het complexe werkveld, is dat jonge 
medewerkers relatief snel uitvallen. De zwaarte van de functie kan op den duur leiden 
tot een toename van werkdruk en ziekteverzuim. Ervaren professionals krijgen een 
zwaardere caseload met de intrede van een relatief hoog aantal jonge professionals in 
hun team. 

Een ander obstakel lijkt te liggen in de SKJ-registratie. Pas afgestudeerden kunnen nog 
niet volledig voldoen aan de registratieplicht en zijn daardoor niet volledig inzetbaar 
voor werkgevers. Jeugdinstellingen geven aan dat er meer ondersteuning en scholing 
aangeboden moet worden. Zij zien hierin eveneens een rol weg gelegd voor de initiële 
opleidingen. Sommige instellingen geven aan dat er sprake is van een kennislacune met 
betrekking tot het werken in het complexere werkveld. Andere instellingen vinden dat 
de curricula voor hbo-opleidingen bijgesteld zouden moeten worden aan de hand van 
gevraagde vaardigheden, die nu voornamelijk on-the-job opgedaan moeten worden.   

Verder geven jeugdinstellingen aan dat zij onderling spanning ervaren bij het vinden 
van personeel. Instellingen vissen al snel in dezelfde vijver, op zoek naar de ‘beste’ kandi-
daten. Al is het onvermijdelijk dat er onderling dezelfde belangen spelen, de jeugdin-
stellingen begrijpen dat het belangrijk is deze concurrentie bespreekbaar te maken en 
door samenwerking het probleem op te lossen. Dit geldt ook voor jeugdinstellingen die 
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Instellingen
4. Personeelsbeleid aanpassen/begeleiding jonge medewerkers: om jonge profes-

sionals te behouden voor de branche moeten teamleiders erop toezien dat begelei-
ding en intervisie goed is ingebed in de organisatiestructuur zodat zij niet voortijdig 
uitstromen als gevolg van een te zwaar takenpakket. Het is zaak inwerkperiodes 
bewust en zorgvuldig in te richten en nieuwe medewerkers intensief te begeleiden.

5. Weeg casuszwaarte mee in werktoedeling: in de toedeling van casussen dient niet 
al-leen het aantal casussen te worden geteld, maar ook rekening te worden gehouden 
met de zwaarte van de casussen. 

6. Monitor (dreigende) tekorten: houd bij welke typen functies relatief moeilijk 
zijn te vervullen en deel dit met andere instellingen. Om beter inzicht te krijgen in 
vertrekredenen van uitstromend personeel doen jeugd-instellingen er goed aan dit 
goed in te bedden in exitgesprekken.

7. Gezamenlijke flex-pool SKJ- geregistreerde professionals: in noodsituaties is een 
gezamenlijke flex-pool van SKJ-geregistreerde professionals een effectieve en effici-
ente oplossing om roulerend te kunnen invallen bij jeugdinstellingen. 

8. Maak concurrentie tussen instellingen bespreekbaar: concurrentie zal altijd 
blijven bestaan maar jeugdinstellingen doen er goed aan dit bespreekbaar te maken, 
daar profiteert de sector als geheel van.  

Instellingen en onderwijs
9. Aansluiting opleiding-werkveld: jeugdinstellingen merken dat het niet eenvoudig 

is voor sollicitanten om zich een goed beeld te vormen van het werkveld. Vaak is het 
werk zwaarder dan voorzien. Om ervoor te zorgen dat professionals de branche niet 
verlaten binnen 2 jaar zouden jeugdinstellingen door middel van ‘virtual reality’ 
beeldend kunnen maken wat voor complexe situaties je tegen kunt komen in het 
werkveld. Een van de instellingen is daar momenteel mee bezig. Ook op het gebied 
van stagemogelijkheden en/of werkervaringsplekken is een verbeterslag te maken. 
Voortdurende dialoog over de mate waarin het curriculum van de opleiding aansluit 
op de behoeften van het werkveld, is wenselijk.

paden en functies beter inzichtelijker te maken voor mensen die in de jeugdzorg willen 
gaan werken en de mogelijkheid om zij-instromers in te laten stromen in de jeugdzorg.

Een aantal jeugdinstellingen ziet de noodzaak om P&O-afdelingen te professionali-
seren. Mogelijkheden voor professionalisering worden gezien in het inbedden van 
exitgesprekken, het ontwikkelen van strategisch personeelsbeleid, het vergroten van 
de zichtbaarheid op hogescholen en het voeren van een publiekscampagne. Als laatste 
redmiddel maken instellingen gebruik van een flexpool of een detacheringsconstructie 
om personeel aan te trekken. Dit brengt echter hoge kosten met zich mee. 

HOE KAN DE GEMEENTE AMSTERDAM DE TEKORTEN TERUGDRINGEN, 
EVENTUEEL I.S.M. ANDERE GEMEENTEN, JEUGDHULPINSTELLINGEN EN 
KENNIS- EN ONDERWIJSINSTELLINGEN?

Op basis van de onderzoeksbevindingen doen we een aantal aanbevelingen en zien we 
de volgende oplossingsrichtingen. We groeperen ze naar de belangrijkste adressant(en) 
ervan.

Gemeente 
1. Pilot ‘caseload verlagen’: het is belangrijk dat de gemeente Amsterdam de veel-

belovende pilot ‘caseload verlagen’ blijft volgen en mogelijk faciliteert bij andere 
jeugdinstellin-gen waar een hoge werkdruk wordt ervaren.

2. Onderzoek administratieve druk (verder): administratieve druk is een veelge-
hoord probleem binnen de jeugdinstellingen. Het vraagt om nader onderzoek van 
de gemeente in samenwerking met jeugdinstellingen om boven tafel te krijgen waar 
en wanneer er druk ervaren wordt bij de medewerkers en waar deze zo mogelijk 
verlaagd kan worden.

3. Faciliteer daar waar dat mogelijk is. Daartoe behoort ook het eventueel beschik-
baar stellen van extra financiële middelen om personeel aan te trekken of om werk-
omstandig-heden te verbeteren.
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10. Ontwikkelen job rotatie en ontwikkelingspaden (beginnen in minder complex 
veld): zowel het werkveld als de opleidingen zouden beter in kaart kunnen brengen 
welke ontwikkelingspaden en mogelijkheden er bestaan om jonge professionals 
vanuit de opleidingen op een geleidelijke manier te laten wennen aan de complexi-
teit en zwaarte in het veld. Job-rotatie is eveneens een mogelijkheid om medewer-
kers van zorg/jeugdinstellingen te laten rouleren vanuit de gedachten dat je topsport 
niet een leven lang kunt bedrijven.

11. Contact met onderwijs (voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs- 
en   hogescholen) versterken: aandacht voor de vak inhoud en het beroepsperspec-
tief zouden al eerder in het onderwijs voor het voetlicht gebracht moeten worden. 
Jeugdinstellingen zouden hun vakgebied meer moeten promoten om een eenzijdig 
beeld te voorkomen. Hier zouden jeugdinstellingen zelf een slag in kunnen maken 
door meer de wat hardere en resultaatgerichte kant van het werk te belichten, in 
plaats van het hulpverlenende karakter. Dit trekt wellicht ook meer mannen aan.

Onderwijs
12. Generalisme in opleiding/ Bredere kennis van redzaamheid gezinnen/ T-shaped 

professional: er is een tekort aan ervaren ‘generalistisch opgeleid’ personeel. 
Daarom moet er binnen de opleidingen meer aandacht komen voor de vele facetten 
van opvoed- en opgroeiproblematiek. Jeugdinstellingen zijn namelijk op zoek naar 
de zogenaamde T-shaped professional die enerzijds generalist is en anderzijds 
specifiek kundig op een bepaald terrein.
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3512 HG Utrecht
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Naar aanleiding van signalen van personeelstekorten bij jeugdinstellingen in met name het ‘zwaardere 
segment’ van de jeugdhulp heeft de gemeente Amsterdam opdracht gegeven aan het Verwey-Jonker 
Instituut om de aard en omvang van de personeelstekorten in kaart te brengen bij 9 geselecteerde 
jeugdinstellingen in Amsterdam.

De volgende aspecten worden in de rapportage belicht. In de eerste plaats onderzochten we de omvang 
van het probleem in de instellingen en voor welke functies. Er is stil gestaan bij de invloed van 
organisatorische en personele veranderingen als gevolg van de transitie. Hieruit is af te leiden dat 
personeelstekorten en personeelsverloop niet enkel een specifiek Amsterdams probleem is maar 
breder speelt in de sector. Met name het vinden van ervaren en generalistisch opgeleid personeel lijkt 
een groot probleem te zijn. Dit geldt ook voor functies die in het werkveld tegen meervoudige 
problematiek aanlopen in de ambulante zorg.

Verdiepende interviews hebben licht geworpen op het vinden van nieuw personeel en binden van 
personeel het huidige personeel binnen de jeugdinstellingen. Lopende acties bij de jeugdinstellingen 
zijn in kaart gebracht en tot slot doen we op basis van de bevindingen een aantal aanbevelingen en 
wijzen we naar oplossingsrichtingen. 
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