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Wat maakt een
organisatie aantrekkelijk
om voor te werken? Uit
een enquête ingevuld
door 308 medewerkers
in de brede jeugdhulp
komt deze top tien
naar voren.
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inleiding
De uitstroom in jeugdhulp is hoog. Gemiddeld verlaten maar liefst 11 tot 17
procent van onze collega’s de sector. En er zijn meer confronterende cijfers:
29 procent van de jeugdhulpmedewerkers zoekt ander werk en bijna de helft
(43 procent) wil binnen vijf jaar weg.
Hoogste tijd om dit tij te keren. Jeugdhulp. Alles in het werk gaat voor een aantrekkelijke sector
waar je met plezier werkt en wilt blijven werken! Aantrekkelijke organisatie is één van de vijf thema’s.

Aantrekkelijke organisatie
Een aantrekkelijke organisatie is een organisatie waar iedereen wil werken en bereid is net dat
stapje extra te zetten. Maar hoe word je een aantrekkelijke organisatie? En welke ingrediënten
bepalen het succes?

Ingrediënten aantrekkelijke organisatie
Het antwoord op die vraag vind je in dit e-book. Op basis van onderzoek onder medewerkers en
bestuurders in jeugdhulp is een top tien samengesteld. In deze eerste editie vertellen Levvel,
het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid en impegno hoe zij zijn uitgegroeid tot een
aantrekkelijke organisatie.

Nieuwe edities met goede voorbeelden en tips uit het veld
In de volgende edities staan steeds één van de ingrediënten van een aantrekkelijke organisatie
centraal. Iedere twee maanden verschijnt een nieuwe editie. Met tips en goede voorbeelden uit het
veld. Om je te inspireren en te ondersteunen bij het bouwen aan een aantrekkelijke organisatie voor
jou en je collega’s!
Nieuwsgierig hoe Jeugdhulp. Alles in het werk werkt aan een aantrekkelijke sector?
Bekijk de animatie.
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tien ingrediënten van
een aantrekkelijke
organisatie
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tien ingrediënten van een aantrekkelijke organisatie
‘Jeugdhulp. Alles in het werk’ vroeg medewerkers
en bestuurders in brede jeugdhulp wat een

“De medewerkers

jeugdhulporganisatie aantrekkelijk maakt om

zijn de kern van de

voor te werken. We zetten de tien belangrijkste
ingrediënten voor je op een rij.

sector.”

Driehonderd bestuurders en medewerkers vulden een

Maaike van der Aar

vragenlijst in. Hieruit blijkt dat het centraal stellen van het

Landelijk bestuurder FNV Jeugdzorg

belang van kinderen en jongeren op nummer één staat.
Op nummer twee staat met 63 procent tijd voor reflectie
en het bespreken en ontwikkelen van ideeën. Als derde
ingrediënt noemt 59 procent de waardering en erkenning
van professionals. Daarna volgt met 57 procent een cultuur
van vertrouwen binnen de organisatie. Aandacht voor
werkplezier staat met 55 procent op nummer vijf. Bekijk op
de volgende pagina de top tien van ingrediënten van een
aantrekkelijke organisatie.

Ook top veertig ingrediënten
Deze top tien maakt deel uit van een lijst van bijna veertig
ingrediënten die passen bij een aantrekkelijke organisatie.
Die lijst is gebaseerd op gesprekken met drie organisaties in
jeugdhulp waar het prettig werken is: Levvel, Regiecentrum
Bescherming en Veiligheid en impegno.

Jeugdprofessionals aan je binden
"De resultaten zijn belangrijk voor de sector", zegt Maaike van
der Aar, FNV-bestuurder. Als lid van de Arbeidsmarkttafel Jeugd
is ze trekker van het project ‘Aantrekkelijke organisatie’, waarvan
dit onderzoek deel uitmaakt. “Uit een rondgang in het veld blijkt
dat je op zo’n manier jeugdprofessionals aan je kunt binden als
werkgever. Door de organisatie rond medewerkers op te bouwen
en niet andersom. Zij zijn per slot van rekening de kern van de
sector. Zonder hen geen jeugdzorg.”
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Ben je benieuwd naar het complete onderzoek? Bekijk hier het uitgebreide rapport ‘Ingrediënten aantrekkelijke organisatie in jeugdhulp’.
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De aanpak van aantrekkelijke organisaties
Bezuinigingen, stevige problematiek en werkdruk in jeugdhulp. Factoren die het er niet makkelijker op maken
om te bouwen aan een aantrekkelijke organisatie. Levvel, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid en
impegno lieten zich er niet door weerhouden. Ze groeiden uit tot een organisatie waar het fijn werken is. Hoe
pakken ze dat aan?
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IMPEGNO

"Ons motto is: geld móet naar de zorg"
“Een aantrekkelijke organisatie zet het kind centraal. Maar daarvoor is een
financieel gezonde organisatie nodig", zegt Maurice Navarro, directeurbestuurder van impegno jeugd & gezin en ggz. “Ons motto is: geld móet
naar de zorg. We kijken streng naar financiën. Gaat het geld naar het
directieteam of naar een managementlaag? Of wordt het écht nuttig
besteed? Daarop baseren we onze keuzes.”

“Onze investeringen gebruiken we voor het ontwikkelen

niet goed gaan en veelkoppige directieteams.” "Ook bij impegno is

van bijvoorbeeld een poli voor jonge kinderen of voor het

overhead nodig", vertelt hij, "maar de focus ligt op de autonomie van

uitbreiden van ons opleidingsaanbod. Ook zijn we bezig met VR-

medewerkers: daar zit tenslotte de kennis en de ervaring."

behandelingen. We willen continue met nieuwe ontwikkelingen

“Als we zien dat een medewerker veel efficiënter kan werken als we

komen voor betere jeugdhulp.”

ondersteuning organiseren, dan doen we dat. In die volgorde.”

Weinig kosten voor overhead

Bedrijfsvoering anders durven aanpakken

Het resultaat van deze aanpak is dat de kosten voor overhead bij

Innovatie is nodig, vindt Navarro, mogelijk gemaakt door

impegno op achttien procent zit. “Bij veel zorgorganisaties zijn deze

jeugdhulporganisaties die de bedrijfsvoering anders durven aan te

kosten boven de vijftig procent. Als geld verkeerd wordt besteed,

pakken. "Bij impegno betrekken we medewerkers direct betrokken

herken je dat aan onevenredigheid: een lage omzet en een hoog

bij de besluitvorming. We betrekken hen bij de inhoud, bij het

dividend bijvoorbeeld. Of je ziet dat een organisatie uit veel lagen

beleid. Als je dan ook de middelen hebt om de ideeën die binnen je

bestaat. Dat er veel ondersteunende diensten zijn, projecten die

organisatie leven te realiseren, kun je heel snel werken aan goede
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jeugdhulp. Medewerkers merken dan vanzelf dat er inderdaad
meer aandacht is voor kinderen en jongeren. Dat geeft hen de
ruimte om het werk zoveel beter te doen.”

“De focus ligt op
de autonomie van
medewerkers: daar zit

Keuzes duidelijk maken
Een belangrijk aandachtspunt is om de hele organisatie hierin
voortdurend mee te nemen. “Bedrijfskundig kan deze aanpak wel
kloppen, maar dan moet je ook nog je medewerkers, management

tenslotte de kennis en
ervaring.”

en bestuur meekrijgen. Waar het om gaat, is dat je iedere
keer duidelijk aangeeft waarom je bepaalde keuzes maakt. Je
verhaal moet kloppen. Wanneer je hen vervolgens betrekt bij de
besluitvorming gaat het voor hen ook leven.”

IMPEGNO
Aanbod

Doelgroep

Kernwaarden

• Ambulante begeleiding en

• Jeugd en hun gezin

• Toegankelijkheid

• Volwassenen

• Lef en doortastendheid

behandeling van jeugd (0-18)

• Oprechte verbinding

en gezinsondersteuning
• Ambulante begeleiding en
behandeling voor volwassenen
vanaf 18 jaar

Motto
Samen betere zorg

Aantal medewerkers: 250
www.impegno.nl
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LEVVEL

“Hoe kunnen we elke meter tot het
schot zo goed mogelijk invullen?”
“Elke organisatie heeft kaders. Ook die van ons. Maar er is ruimte om
te kijken of we een extra stap kunnen zetten", zegt Bojoura Maarbach,
projectleider en zorgfunctionaris bij Levvel. "Dat leidt vaak tot betere
jeugdhulp. Een organisatie die doet wat nodig is en soms buiten de
lijntjes durft te kleuren, is pas echt aantrekkelijk.” Deze werkwijze geeft
Maarbach veel voldoening. “Ik zou het benauwd krijgen als die ruimte
er niet zou zijn. Meebewegen met wat het veld vraagt is zo belangrijk!”

Maatwerk leveren
Maarbach werkt aan de besloten kant van jeugdzorg. “Binnen

oplossingen te kunnen zoeken, heb je steun van de organisatie

onze setting verblijven jongeren in groepen van maximaal acht.

nodig. “Als je onderbouwt waarom een bepaalde oplossing

Een aantal jaren geleden was dat de norm. In de landelijke

leidt tot goede jeugdhulp, dan krijg je die steun bij ons ook.”

beweging naar kleinschaligheid zijn wij steeds beter in staat
om maatwerk te leveren. Is het goed voor een jongere om

Beter en innovatiever kijken

in zijn vervolgtraject zelfstandig te gaan wonen en niet in

Maar dan nog: de juiste route kiezen voor de beste

groepsverband? Dan kijken wij naar een maatwerktraject. We

ondersteuning is niet eenvoudig. Er zijn talloze schotten tussen

gaan het dus anders organiseren. We overleggen bijvoorbeeld

organisaties en afdelingen die in de weg kunnen zitten. “Ik werk

met de gemeente Amsterdam. Dat was een aantal jaar

ook als ambulant hulpverlener en dan denk ik: zonder schotten

geleden echt niet denkbaar.” Om op een creatieve manier naar

zou ik veel beter en innovatiever kunnen kijken naar een goede
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vervolgplek voor een jongere. Nu word ik in casussen soms
gedwongen andersom te denken: je hebt vijf smaken en welke

levVel

paste het beste? Terwijl je misschien wel een totaal andere
smaak wilt kiezen. Maar dan loop je tegen wachtlijsten aan en te

Aanbod

dure zorg.”

Alle vormen van jeugdhulp onder één dak. Van

Op zoek naar andere oplossingen
"Dan is het de vraag hoe je als medeweker met die schotten
omgaat," vervolgt ze. “Je zult je moet je verhouden tot financiën

opvoedondersteuning, pleegzorg, ambulant en
wonen in groepen tot specialistische en zelfs
complexe psychiatrische zorg

en wat men ziet als ‘goede jeugdhulp’. Daarom stellen we als
team ons de vraag: hoe kunnen we elke meter tot het schot

Doelgroep

zo optimaal mogelijk invullen? Blijf je binnen de lijnen kleuren

Jeugd en hun gezin

of zoek je naar andere oplossingen? Bijvoorbeeld door op te
trekken met collega’s in het veld of bij de gemeente aan te
kloppen om de zorg samen te regelen. Dat lukt alleen als je
organisatie achter jou staat, zoals Levvel doet.”

Motto
• Samen voor de beste jeugdhulp
• Iedereen is welkom
Kernwaarden

“Elke organisatie heeft kaders.
Ook die van ons. Maar er is ruimte
om te kijken of we een extra stap
kunnen zetten. Dat leidt vaak tot
betere jeugdhulp.”

• Samen
• Aandacht
• Verdiepend
• Lef
Aantal medewerkers: 2200
www.levvel.nl
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REGIECENTRUM BESCHERMING EN VEILIGHEID

"Wat wij doen is óók topsport”
“Werkdruk? Dat is vaak een vies woord. Liever hebben we het over
werkplezier. Maar werkdruk en werkplezier zijn twee componenten
die met elkaar samenhangen. Je móet werkdruk erkennen om
het ook te kunnen hebben over werkplezier”, zegt Antoinet
Messink, medewerker Veilig Thuis en voorzitter or Regiecentrum
Bescherming en Veiligheid.

“Herre Zonderland, de broer van Epke Zonderland, was

manier te werken aan minder werkdruk en meer werkplezier.

uitgenodigd voor een inspiratiesessie binnen onze organisatie.

Ook de werkgever was betrokken: uit een risico-inventarisatie

‘Wat jullie doen is óók topsport’, vertelde hij. En: dat het zo

bleek al eerder dat werkdruk een issue was.

belangrijk is om in balans te blijven. Als je goed in je vel zit, heeft
dat ook gevolgen voor hoe je je werk doet. Onze werkgever pakt

Erkennen van het probleem

dat gelukkig goed op.”

Die houding van de werkgever noemt ze heel positief. “Met
dit thema gaat het niet alleen om de oplossingen, maar

Gestructureerd werken aan meer werkplezier

ook om de erkenning van het probleem.” De werkgroep,

Zo’n drie jaar geleden stond het thema al op de agenda: wat

waarbij de werkgever aansloot, gaf maandelijks invulling

kun je doen om de werkdruk te verlagen? Messink: “Vanuit de

aan het thema. Met een buddysysteem voor medewerkers,

or wilden we deze vraag serieus oppakken. Die opdracht lag er

yogasessies, inspirerende sprekers, een schaal fruit op de

vanuit de cao. Als werkgroep Werkdruk en Werkplezier hielden

afdeling. “Medewerkers mochten zich in werktijd op workshops

we een enquête. Toen werd duidelijk dat we hier echt mee aan

inschrijven. De boodschap was heel duidelijk: er is aandacht

de slag moesten.” Een plan was nodig, om op gestructureerde

voor de gezondheid van medewerkers en de werkdruk.”
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De werkdruk vermindert feitelijk niet, weet Messink. “Je blijft met
hetzelfde aantal caseloads zitten. Maar je gaat het werk lichter

REGIECENTRUM BESCHERMING
EN VEILIGHEID

ervaren en er wordt onderling meer over gesproken. Dat maakt
een organisatie aantrekkelijk om voor te werken.”

Ondersteuning vanuit de organisatie
Voor haar is het belangrijk dat een organisatie aandacht heeft
voor werkplezier en werkdruk, gecombineerd met waardering

Aanbod
• Bescherming voor mensen van alle leeftijden
• Meldpunt huiselijk geweld en mishandeling
• Jeugdbescherming en -reclassering

en erkenning voor de medewerker. “Je blijft verantwoordelijk
voor je eigen balans, maar je wordt hierin door de organisatie

Doelgroep

ondersteund. Dat heeft wel degelijk invloed, want anders

• Voor alle leeftijden advies en meldingen 		

branden mensen echt af. Hoewel er al heel wat stappen zijn
gezet, is het nu tijd voor verdieping", vervolgt Messink. “We willen
kijken wat de werkdruk precies veroorzaakt en welke stappen je

jeugdbescherming van 0-18 jaar.
Ook voor hun gezin

als team en als management met elkaar kunt zetten. Het doel is:
die werkdruk moeten we omlaag krijgen.”

Motto
Grip op veilig leven
Kernwaarden

"De werkdruk vermindert
feitelijk niet. Je blijft met
hetzelfde aantal caseloads
zitten, maar je gaat het werk
lichter ervaren."

• Gezamenlijk
• Respectvol
• Integer
• Professioneel
Aantal medewerkers: 280
www.regiecentrumbv.nl
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Centraal stellen kind en jeugdigen
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Dit is de eerste editie van het e-book ‘Hoe bouw je een aantrekkelijke organisatie?’.
In de volgende edities staat iedere keer één ingrediënt centraal. In de loop van dit
jaar vult dit inspiratieboek zich met goede voorbeelden en tips uit het veld.

Werk jij bij een aantrekkelijke organisatie? Bouw met ons mee!
Deel je verhaal via jeugdhulpallesinhetwerk@fcb.nl.
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Jeugdhulp. Alles in het werk in twee minuten
Bekijk de animatie en ontdek in twee minuten hoe we samen bouwen aan een
aantrekkelijke sector. Een sector waarin jij en jouw collega’s met plezier werken
én willen blijven werken. Waar je voldoende ruimte en mogelijkheden ervaart om
te doen waar je passie ligt: Er zijn voor de jeugd.
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