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1 Arbeidsmarktontwikkelingen 
In deze voortgangsrapportage bespreken we een aantal recente onderzoeken en verkenningen uit 

2021, met uitkomsten die onze branches (kunnen) gebruiken om tot positie, prioriteiten en relevante 

projecten te komen. Het gaat om (1) onze arbeidsmarkt en omgeving, met diverse ander partijen die 

zich bewegen op ons terrein; (2) onze arbeidsmarkt en ‘Kiezen voor houdbare zorg’, met relevante 

stukken voor onze branches uit het betreffende WRR-rapport; (3) onze arbeidsmarkt en AZW-cijfers 

en onderzoek. 

1.1 Arbeidsmarkt en omgeving 

Onderzoekscoalitie voor de zorg 

FWG, PFZW, PGGM&CO, Vernet en IZZ zijn op eigen initiatief een onderzoekscoalitie voor de zorg 

gestart. De RVS heeft een adviserende rol en is ook aangehaakt.  

Afgelopen periode heeft de onderzoekscoalitie diverse keren de publiciteit gezocht met een 

whitepaper of een pamflet. De adviezen die hierin staan zijn zover wij weten vanuit de 

bureaumedewerkers en niet afgestemd met sociale partners. Om die reden hebben de 

programmacommissies en het opdrachtgeversberaad gevraagd aan AZW om wel de samenwerking te 

zoeken met de onderzoekscoalitie, maar er geen onderdeel van uit te maken.   

Onlangs heeft de onderzoekscoalitie een behoeftepeiling rondgestuurd, naar de behoefte aan 

onderzoek en informatie bij sociale partners. Deze activiteit is besproken in het AZW-

opdrachtgeversberaad. Onze observatie is dat diverse leden van het opdrachtgeversberaad zich 

afvragen wat de relatie is van deze uitvraag met het AZW-programma, maar koppelen dat niet actief 

terug richting de onderzoekscoalitie. Het programmamanagement heeft gevraagd wat er uit de 

uitvraag komt en in welke mate de onderzoekscoalitie zelf de samenwerking met AZW echt wil 

aangaan. Het programmamanagement is nog in afwachting van een reactie.  

Proposities PFZW 

PFZW heeft ook met Vernet een propositie gedaan richting de drie branches op gebied van 

verzuimregistratie en benchmark. De verwachting van sociale partners was een voorstel te ontvangen 

met veel ruimte om invulling te geven aan een pilot. Het voorstel is helaas vastomlijnd en richt zich 

alleen op grote organisaties. Johan Ketelaars is contactpersoon en heeft afstemming met 

vertegenwoordigers van de drie platforms. 

PFZW heeft informatie over de functie van werknemers. Voor het AZW-programma kan dat een mooie 

aanvulling zijn op het bestaande datawarehouse. VWS is in contact met PFZW over de aankoop van 

functie informatie op geaggregeerd niveau.  

Met het traject digitale waardeketen wil PFZW meer binding met haar klanten realiseren voor als er in 

de toekomst een vrije keuze van pensioenfonds komt. Ook wil PFZW inspelen op vitaal werken en op 

behoud voor de sector. PFZW denkt aan de ontwikkeling van drie producten:  

1. Een app voor loopbaanadvies. 

2. Een platform voor uitwisseling in een groep met andere professionals. 

3. Een app om het contact tussen werkgever en werknemer te versterken.  

Johan Siegert is op verzoek van sociale partners aangehaakt en stemt af over zijn rol en de positie die 

hij inneemt met de vertegenwoordigers van de drie platforms die ook zitting nemen in de AZW-

programmacommissie. Deze groep heeft aan FCB om een oploopje te organiseren met sociale 
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partners die namens onze drie branches in de verschillende gremia deelnemen in de besturen van 

PFZW, PGGM en PGGM&CO.  

1.2 Arbeidsmarkt en ‘kiezen voor houdbare zorg’ 

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) concludeert in haar rapport ‘Kiezen voor 

houdbare zorg’ uit 2021 dat de zorg financieel, personeel en maatschappelijk onder druk staat. 

Ondertussen gebruikt de samenleving steeds meer en duurdere zorg, onder andere door vergrijzing 

en slechtere leefstijl. Deze druk ervaren wij ook in onze branches. Verschillende rapporten en cijfers 

bevestigen dit, bijvoorbeeld: 

• Bijna de helft van de sociaalwerkorganisaties verwacht evenveel of minder financiële ruimte te 

hebben én daarnaast meer menskracht nodig te hebben (quickscan sociaal werk, Sociaal 

Werk werkt!, zomer 2021). 

• Werkgevers in kinderopvang ervaren diverse personele knelpunten (afgelopen maanden): de 

helft met personeelstekorten (versus 39 procent sector breed) en een kwart (ook) met de 

kwalitatieve match tussen vraag en aanbod (versus 20 procent sector breed) 

(werkgeversenquête, CBS, AZW 2021). 

• In jeugdzorg hebben sommige jeugdinstellingen extra moeite om goed personeel te vinden, 

doordat negatieve berichten in de media het imago verslechteren (zie bijvoorbeeld Verweij 

Jonker Instituut, over ‘Het bredere arbeidsmarktperspectief in de JeugdzorgPlus’, 2021).  

De WRR concludeert dat meer mensen, meer middelen en verhoging van doelmatigheid nodig zijn. Dit 

is echter niet voldoende. Voor een duurzame aanpak zijn keuzes nodig. Daarvoor adviseert de WRR 

drie pijlers, met daarbij twaalf aanbevelingen. De drie pijlers zijn:  

1. Maak keuzes met maatschappelijk draagvlak. 

2. Stel prioriteiten: politieke keuzes. 

3. Maak keuzes over inrichting en rollen, met een sterker uitvoerend vermogen. 

Voor onze branches zijn enkele WRR-aanbevelingen in het bijzonder relevant: 

Onder pijler 1 

Ontwikkel een gezamenlijke langetermijnvisie op de kern van jeugdzorg, ouderenzorg en geestelijke 

gezondheidszorg. De lichtere vormen van (jeugd)zorg nemen toe, met een belangrijke rol voor de 

sociale omgeving. Tegelijkertijd neemt de druk (inclusief percepties en verwachtingen) op de kwaliteit 

en toegankelijkheid van deze zorg toe. De WRR vindt het belangrijk dat er een maatschappelijke visie 

met afbakening komt, juist over deze lichtere vormen van zorg: behoort deze lichte ondersteuning in 

de toekomst nog tot de collectieve zorg?  

Onder pijler 2 

Zet in op een meer verplichtende manier en vanuit verschillende beleidsterreinen in op brede 

gezondheid en preventie. De WRR pleit voor een structureel grotere inzet op gezondheid vanuit 

andere bronnen dan zorg. Als voorbeeld noemt de WRR het aanpakken van schuldenproblematiek, 

onderwijs en de arbeidsmarkt. Juist bij mensen met een lagere sociaaleconomische status kan relatief 

veel ‘gezondheidswinst’ behaald worden. De WRR pleit daarbij voor een brede inzet op preventie. 

Preventie heeft een dempende werking op (uitgaven voor) leefstijlgerelateerde aandoeningen en kan 

positief bijdragen aan arbeidsproductiviteit. Bij het uitvoeren van preventie spelen belemmeringen: 

investeringen in preventie leveren baten bij een andere partij (‘wrong pocket’) en vaak pas met effect 

op langere termijn. 
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Onder pijler 3 

Onderzoek de kosteneffectiviteit van bestaande zorg in alle sectoren en stop met vergoeden van niet 

passende zorg. Ook voor de ‘houdbaarheid’ van onze branches is het belangrijk om in te zetten op 

(wetenschappelijke) effectevaluatie van het werk van onze branches. 

1.3 Arbeidsmarkt en cijfers en onderzoek 

Op 18 november zijn de uitkomsten van het AZW onderzoek onder werknemers en werkgevers 

verschenen. Enkele opvallende uitkomsten zijn:  

• De tevredenheid met de werk is in de drie branches ongeveer gelijk. Bijna acht van de 

tien werknemers is (zeer) tevreden met werk. Andere werknemers zijn over het algemeen 

neutraal. 

• (Bijna) de helft van de werknemers in kinderopvang en jeugdzorg ervaart de werkdruk als 

(veel) te hoog. In sociaal werk is dat ruim een op de drie werknemers.  

In jeugdzorg en sociaal werk zagen we bij de vorige meting een verlaging van het 

aandeel werknemers met een hoge ervaren werkdruk, de branches zijn nu ‘terug bij af’. 

Bij kinderopvang was die tijdelijke verlaging niet te zien en daar neemt is de ervaren 

werkdruk met vijf procentpunt toegenomen.  

• Werkgevers zijn gevraagd naar het meest voorkomende hr-knelpunt. In kinderopvang is 

dat het personeelstekort, in jeugdzorg het verzuim en in sociaal werk de werkdruk. 

• Opvallend zijn ook de stijgers. Verzuim is ineens veel vaker genoemd als knelpunt in 

sociaal werk en in kinderopvang. Voor kinderopvang kan dat onder meer te maken 

hebben met niet inzetbaarheid van zwangere medewerkers vanaf 28 weken. Bij jeugdzorg 

zien we een sterke toename van het aandeel organisaties dat de eisen van gemeenten als 

knelpunt noemt.   

Resultaten werknemers- en werkgeverspanel  

 Kinderopvang  Jeugdzorg  Sociaal werk  

Werknemers: Tevredenheid met het werk 

(zeer) hoog 78% 77% 78% 

Werknemers: Werkdruk (veel) te hoog  48% 51% 36% 

       

Werkgevers: grootste hr-knelpunt Personeelstekort Verzuim Werkdruk 

Werkgevers: snelst stijgende hr-knelpunt Verzuim Eisen gemeenten Verzuim 
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2 Jeugdzorg  

2.1 Financieel 

Nieuw geld 2021: € 345.000 

Doorlopende projecten voorgaande jaren: € 407.062 

Totaal beschikbaar 2021: € 752.062 

 

Huidige stand, waarvan bestemming en besteding tot en met oktober 2021: 

• 100 procent bestemd van nieuw geld in 2021 

• 35 procent besteed van totale middelen (nieuw geld en doorloop) 

Figuur x. Bestedingen jeugdzorg 2021 

 

2.2 Bijzonderheden platform      

Wat gaat goed en zijn er aandachtspunten? 

Het platform functioneert goed. Het blijft zoeken naar een evenwicht tussen de activiteiten van het 

platform, de arbeidsmarktagenda en eventueel andere gremia. Jeugdzorg werkt! krijgt een duidelijker 

gezicht.  

Binnenkort wordt voor de tweede keer het strategisch communicatieframe ingevuld. Daarmee legt 

men de ambities voor de komende periode vast, kiest men thema's en bepaalt men ook waar het 

platform voor staat.  

De onderhandelingen voor een nieuwe cao Jeugdzorg hebben nog niet geleid tot een akkoord. Tijdens 

de onderhandelingen gaan de werkzaamheden voor het platform en de arbeidsmarktagenda gewoon 

door.  

Aandachtspunt vormt de inzet van de platformleden. De tijd is beperkt, maar de inzet en het 

eigenaarschap is essentieel. Daar moeten we de komende tijd iets handigs voor verzinnen. 

2.3 Projecten 2021     

2.3.1 AlleKansenBenut  

Probleem 

De jeugdzorgbranche kampt met een groot tekort aan goede en SKJ-geregistreerde professionals. Het 

lukt organisaties steeds moeilijker vacatures vervuld te krijgen. De instroom bestaat steeds meer uit 

35%

23%
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42%

0%

besteed

nog te besteden

nog te bestemmen 2021

gepland 2022
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net afgestudeerde professionals zonder werkervaring. Tegelijkertijd is er een grote groep zij-

instromers met werk- én levenservaring die graag in de jeugdzorgbranche aan de slag wil gaan. Door 

de wirwar aan onduidelijkheden over hoe zij geregistreerd kunnen raken, voelen zij niet een direct 

warm welkom.  

Gekozen aanpak 

Het programma AlleKansenBenut! heeft tot doel het vergroten van het aantal beschikbare 

professionals in de jeugdzorgbranche. Waarbij in een groot deel van alle organisaties zij-instromers en 

herintreders een vaste aanvulling op het personeelsbestand gaan vormen. 

In 2021 hebben we onze inzet gericht op drie hoofdactiviteiten: 

1. De werkgever > informatiebijeenkomsten en Organisatiescan en adviestrajecten. 

2. De zij-instromer > Pilot Heldere route en brede informatiebijeenkomst. 

3. Delen kennis en informatie > campagnepagina website Jeugdzorg werkt!. 

Informatiebijeenkomsten, organisatiescan en advies voor werkgevers 

Het afgelopen jaar hebben we zo’n 50 informatiebijeenkomsten voor werkgevers verzorgd. Aan de 

landelijke informatiebijeenkomst eind mei namen ruim 50 deelnemers deel.  

Direct na de bijeenkomst meldden zich al tien organisaties voor een scan en adviestraject en lieten 

een aantal van hen ook weten graag als pilot in aanmerking te willen komen. In totaal doen nu negen 

zorgaanbieders, twee lokale teams, twee Veilig Thuis/GI organisaties, één GI en één JJI mee. De 

eerste trajecten zijn afgerond, tot het einde van het jaar staan er nog een viertal ingepland. De rest 

loopt door in de eerste helft volgend jaar. 

Met een pool van deskundigen (expertisegebieden: kaders en mogelijkheden, leren en ontwikkelen, 

investering en rendement, vitaliteit en gezondheid en verandervermogen) kijken we in de scan en 

adviestrajecten in de organisaties mee op het vraagstuk zij-instromers.   
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Vanuit de groep deelnemende organisaties aan de Scan & Advies selecteren we de deelnemende pilot 

organisaties. Meerdere organisaties geven aan interesse te hebben om als pilot organisatie aan de 

slag te gaan. We willen een goede mix van werksoort, werkgebied, vraagstukken en omvang van 

organisaties in de pilotgroep vangen. De kennis die we opdoen binnen de Scan & Advies zullen we 

samenvatten en beschikbaar stellen aan het platform, de arbeidsmarkt agenda en de branche.  

AlleKansenBenut! Heldere route voor zij-instromers 

Op 29 oktober 2021 organiseerden we een landelijke informatiebijeenkomst voor zij-

instromers/herintreders met verschillende sprekers, waaronder Jeugdzorg Nederland en het SKJ. Voor 

de bijeenkomst hadden zich ruim 200 deelnemers aangemeld. Dit leverde zeer interessante data over 

de groep zij-instromers op: 

 

Tijdens de bijeenkomst presenteerden we de resultaten van de pilot Heldere route voor zij-instromers. 

De samenwerkingsdriehoek Haka-Nederland (EVC-aanbieder), Vonk (assessment aanbieder) en Advizo 

(detacheringsbureau) heeft tien zij-instromers van een persoonlijk adviesrapport voorzien.  

 

De pilot blijkt zeer succesvol. Zij-instromers en de betrokken partijen, maar ook werkgevers, laten ons 

weten dat zij positief zijn over de informatie en duidelijkheid die dit hen biedt. Het maakt, over en 

weer, de drempel om met elkaar in zee te gaan lager.  

De pilot was klein maar heeft een grote impuls gegeven aan een aantal gewenste bewegingen. Het 

SKJ heeft inmiddels besloten een opleidingsregister te gaan voeren en zal hierbij (deels zelf, deels 

door inschakeling van EVC-aanbieders en/of hoge scholen) zij-instromers gaan adviseren over hun 

persoonlijke route tot registratie.  
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Delen kennis en informatie 

De campagnepagina www.jeugdzorg-werkt.nl/zij-instroom is live. Op de pagina is alle informatie te 

vinden met betrekking tot het onderwerp zij-instroom. De website zal ook het komend jaar verder 

aangevuld worden met verschillende artikelen, white papers en relevante content. Focus zal liggen op 

het informeren, inspireren en welkom heten van de doelgroep waarin het delen van successen op de 

voorgrond staat. Wij bekijken of het mogelijk is om een tool te ontwikkelen waarbij organisaties 

gemakkelijk een business case kunnen opstellen voor het inzetten van zij-instromers.  

AlleKansenBenut! in 2022 

Het verder aanjagen, op gang houden én borgen van de beweging zijn de belangrijkste pijlers voor 

het nieuwe jaar. Op dit moment zijn organisaties nog onvoldoende in staat om zelf de beweging 

verder te brengen, op gang te houden en het doel ‘Zij-instromers en herintreders vormen een vaste 

aanvulling op het personeelsbestand van organisaties in de jeugdzorg branche’ te realiseren. Dit 

vraagt komend jaar een programma van zowel stabiliseren alsook dynamiseren. 

In 2022 continueren we de activiteiten op het gebied van de scan en advies, starten in vier 

organisaties de pilots met zij-instromers en gaan we maandelijks themabijeenkomsten voor de 

community van belangstellende organisaties organiseren. Daarnaast starten we het 

ondersteuningsteam Kansen voor de professional op. Een team wat organisaties op maat, op het 

moment dat zij het nodig hebben, de helpende hand kan bieden op organisatie specifieke 

vraagstukken en/of belemmeringen. Onze inzet zal zich verder richten op branche brede 

samenwerking en de verkenning van de mogelijkheden om tot een subsidieregeling, analoog aan die 

in het onderwijs, voor zij-instromers in de jeugdzorgbranche te komen. 

2.3.2 Rapportage app  

Probleem 

Anouk Jellema van Elker won met haar idee voor de rapportage app de ‘De gouden Accu’, de prijs 

voor het beste idee voor de aanpak van werkdruk in jeugdzorg. 'Hoezo, wel een parkeerapp, maar 

geen rapportageapp?' | Jeugdzorg werkt! (jeugdzorg-werkt.nl) 

Jeugdzorgwerkers met ambulante functies ervaren vaak werkdruk en minder werkplezier door de 

hoeveelheid tijd die zij bezig zijn met het registreren van clientcontacttijd. Omdat zij veel onderweg 

zijn hebben ze niet direct toegang tot het elektronisch cliëntendossier van de jeugdzorgorganisatie. 

Hierdoor blijft het verwerken van gespreksverslagen of het registreren van andere activiteiten met of 

voor hun client vaak langer liggen en kost het daardoor ook meer tijd. Dit kan stress veroorzaken en 

fouten in de hand werken.  

Gekozen aanpak 

Om helder te krijgen waardoor jeugdzorgmedewerkers tijdswinst te halen is tijdens de registratie van 

clientcontacttijd zijn er interviews gehouden met veertien jeugdzorgmedewerkers die bij verschillende 

organisaties werken. Aan de hand van de interviews is een scenario opgesteld dat beschrijft hoe de 

app door de jeugdzorgmedewerker gebruikt kan worden. En aan welke functionele eisen, zoals 

inspreken rapportage en tijdsregistratie maar ook niet functionele eisen, zoals privacy, veiligheid en 

technische vereisten de app moet voldoen. 

 

 

http://www.jeugdzorg-werkt.nl/zij-instroom
https://www.jeugdzorg-werkt.nl/hoezo-wel-een-parkeerapp-maar-geen-rapportageapp
https://www.jeugdzorg-werkt.nl/hoezo-wel-een-parkeerapp-maar-geen-rapportageapp
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Een marktscan heeft bestaande apps en leveranciers in beeld gebracht. Hieruit zijn drie app 

leveranciers geselecteerd en is op basis van de eisen een prijsopgave aangevraagd bij twee app 

leveranciers; een voor organisaties in jeugd- en opvoedhulp en een voor gecertificeerde instellingen, 

die het systeem WIJZ van Jeugdzorg Nederland gebruiken.  

Omdat er voor het WIJZ systeem in de komende tijd al een eigen app ontwikkeld wordt heeft 

Jeugdzorg werkt! ervoor gekozen om in het eerste kwartaal van 2022 een pilot uit te voeren met drie 

organisaties in jeugd- en opvoedhulp. Na afloop van de pilot is helder of en in welke mate er met het 

gebruik van een app tijdswinst gerealiseerd kan worden door ambulant medewerkers. Afhankelijk van 

de uitkomst van de pilot vindt verdere besluitvorming plaats over activiteiten voor stimulering van het 

gebruik van een app voor jeugdzorgmedewerkers die ambulant werken.  

2.3.3 Arbeidsmarktagenda jeugdhulp/rode draad: emancipatie van de professional  

De arbeidsmarktagenda jeugdhulp werkt aan verschillende projecten waarbij met en in het veld wordt 

opgehaald, getoetst en gedeeld wat versterkend werkt voor de arbeidsmarkt van de brede jeugdhulp. 

De eerste thema's waar in 2020 mee gestart is leveren hun opbrengsten op. Deze worden niet alleen 

met de werktafel gedeeld maar ook met het veld. Een belangrijke stap hierin was de 

impactbijeenkomst op 2 november. Tijdens deze bijeenkomst deelden de projectgroepen hun 

opbrengsten met elkaar en genodigden. Daarbij stond de wens centraal om de opbrengsten verder te 

versterken. Hieraan is actief gewerkt. 

De projecten staan daarbij niet op zichzelf, maar bevatten een rode draad. Dit is vertaald in een 

verbindend thema: ‘Emancipatie van de professional’.  Dit thema kreeg op de ochtend van de 

impactbijeenkomst haar kick-off. Komende maand wordt gewerkt aan het plan van aanpak, met als 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjeugdhulpallesinhetwerk.nl%2Fnieuws%2Fwebinar-terugkijken%2F&data=04%7C01%7CJKetelaars%40fcb.nl%7Cc0707408fb3b421a49e908d9ae8baf43%7C7d32bec5385e4b6981db49fc3dec126c%7C0%7C0%7C637732737224829243%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qzIuSx2p6JAgvSuOsMmewxGIdrP5i13pHYyM3WtHimE%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjeugdhulpallesinhetwerk.nl%2Fnieuws%2Fwebinar-terugkijken%2F&data=04%7C01%7CJKetelaars%40fcb.nl%7Cc0707408fb3b421a49e908d9ae8baf43%7C7d32bec5385e4b6981db49fc3dec126c%7C0%7C0%7C637732737224829243%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qzIuSx2p6JAgvSuOsMmewxGIdrP5i13pHYyM3WtHimE%3D&reserved=0
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belangrijkste doel de agendering van alle opbrengsten van de thema's in organisaties. Zodat wat 

werkt actiever wordt gedeeld en het organisaties inspireert met focus meer aandacht te gaan 

besteden aan deze belangrijke thema's. En we door de communicatieve aandacht via het programma 

ook weer versterkend werken. 

Verslag van de impactbijeenkomst: 

 

 

2.3.4 Blijf voor de jeugd 

Probleem 

De werkgelegenheid binnen jeugdhulp is een woelige wereld. Aan de ene kant is er hoog verloop, 

hoog verzuim en een te kort aan arbeidskrachten. Aan de andere kant is er ook een financieel tekort 

waardoor bezuinigingen op personeel onvermijdelijk zijn. Dit geeft onrust en heeft in sommige 

gevallen zelfs een negatief bijeffect op collega’s die wél op een stabiele plek zitten. Als organisaties in 

jeugdhulp omvallen, dan willen we dat de waardevolle professionals geïnspireerd en gefaciliteerd 

worden om elders in jeugdhulp zich te blijven inzetten voor de jeugd. 

Gekozen aanpak 

De behoeften van medewerkers zijn in kaart gebracht door een actieonderzoek door drie 

actieonderzoekers (manager, hr-professional, en een jeugdhulpwerker) die bekend zijn met het 

werkveld. Uit het actieonderzoek bleek dat persoonlijke aandacht van de organisatie voor de 

professional centraal staat bij behouden van professionals binnen de sector. Ook selecteerden de 

actieonderzoekers vijf subthema’s die en rol spelen bij het faciliteren van professionals en 

organisaties, te weten: Verruimen van perspectief, Leidinggeven aan professionals, Behouden door 

begeleiden, Blijven leren en Toekomstkansen. 
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Binnen de vijf subthema’s verzamelen de actieonderzoekers ervaringsverhalen, nuttige informatie en 

praktische tools voor professionals die een volgende stap in hun carrière willen of moeten zetten.  

De subthema’s komen samen op de website www.blijfvoordejeugd.nl en is in september succesvol 

gelanceerd. De site wordt regelmatig aangevuld, geüpdatet en opnieuw onder de aandacht gebracht.  

 

 

2.3.5 Inwerken en Behouden 

Probleem 

Veel organisaties in jeugdhulp merken dat nieuwe medewerkers vaak binnen het eerste jaar al 

stoppen. De baan blijkt veel zwaarder dan gedacht en de begeleiding vanuit collega’s en de 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.blijfvoordejeugd.nl%2F&data=04%7C01%7CJKetelaars%40fcb.nl%7C91b1ad68d83d4ed8d1eb08d9aea4d487%7C7d32bec5385e4b6981db49fc3dec126c%7C0%7C0%7C637732845228107317%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CkQF0za0t1X6DZ1x8NFw8WN5%2Fe5%2FWpqiolfMaJ%2F3bQs%3D&reserved=0


 
  

   
 

 

 
 

 
Voortgangsverslag november 2021   Pagina | 15 

organisatie, door hoge werkdruk of financiële tekorten, vaak onvoldoende. Een uitstroom en 

personeelstekort van (in sommige organisaties) 20 procent, is er ook 20 procent minder kwaliteit van 

zorg. Wat resulteert in minder begeleiding voor al die kwetsbare jongeren en gezinnen die 

jeugdhulpprofessionals maar al te hard nodig hebben. De uitdaging is om organisaties en hun 

medewerkers bewust te maken van de impact van de eerste jaren van het dienstverband. 

 

Gekozen aanpak 

Een werkgroep van zes personen verzamelt de succesverhalen en tips en tools uit de sector. Door veel 

te vragen en te luisteren weten ze wat aansluit op de behoeftes en mogelijkheden van werkgevers. Er 

komt inzicht in inwerkmethodes die bewezen effectief zijn en deze willen we verspreiden. Werkgevers, 

hr- en jeugdhulpprofessionals door de gehele sector inspireren, stimuleren en ondersteunen we om 

het onderwerp positief en levendig op de agenda te houden. Met het scheppen van inzicht in kansen 

en ondersteuning bij toepassingen denken we al snel vooruitgang te kunnen boeken. En zo een 

positieve impuls te geven aan de hele sector jeugd.  

De zes projectleden hebben op 28 oktober hun resultaten gedeeld met de werktafel. Er ligt een 

indrukwekkend verslag met drie concrete voorbeelden van organisaties die hun medewerkers 

succesvol inwerken en de ongewenste uitstroom drastisch hebben weten te reduceren, dan wel 

langdurig laag te houden. Conclusie is dat deze organisaties werken vanuit een diepgevoeld besef van 

het belang van aandacht voor de medewerkers. De projectgroep inspireert en roept dan ook op te 

werken vanuit een visie met drie elementen: medewerkers voelen zich gehoord, kunnen ertoe doen 

en voelen zich onderdeel van een groter geheel. Op naar de Humane Organisatie. De voorbeelden zijn 

gedeeld en daarnaast wordt hun gedachtengoed gevoed met interviews die inspireren en oproepen 

om radicaal anders te gaan werken. En hierin lef te gaan tonen. 
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De animatie, de tekening en het adviesrapport zijn te vinden op 

https://jeugdhulpallesinhetwerk.nl/inspiratie/de-humane-organisatie-eindverslag-animatie-en-

praatplaat/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jeugdhulpallesinhetwerk.nl/inspiratie/de-humane-organisatie-eindverslag-animatie-en-praatplaat/
https://jeugdhulpallesinhetwerk.nl/inspiratie/de-humane-organisatie-eindverslag-animatie-en-praatplaat/
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3 Kinderopvang 

3.1 Financieel 

Nieuw geld 2021:    € 630.000 

Doorlopende projecten voorgaande jaren: € 633.821 

Niet bestemde middelen 2020:   € 45.086 

Totaal beschikbaar 2021:   € 1.308.907 

 

Huidige stand, waarvan bestemming en besteding tot en met oktober 2021: 

• 86 procent bestemd van nieuw geld in 2021 

• 39 procent besteed van totale middelen (nieuw geld en doorloop) 

Figuur x. Bestedingen kinderopvang 2021 

 

3.2 Bijzonderheden platform 

Actualiteit van de arbeidsmarkt 

De actualiteit van de arbeidsmarkt en daarmee de focus voor het platform is onveranderd sinds het 

vorige voortgangsverslag. De arbeidsmarktsituatie voor kinderopvang blijft zich kenmerken door 

personeelstekorten. Alle inspanningen ten spijt. De sector groeit, maar de groei van het 

personeelsbestand kan de vraag naar personeel niet bijhouden. Deze situatie is onveranderd. Dit blijkt 

ook uit de kwartaalpeilingen van de arbeidsmarkt. Het aantal organisaties dat personeelstekorten 

ervaart, is gestegen. In september 2021 had 71 procent van de kinderopvangorganisaties een tekort 

aan personeel. In de bso zelfs 79 procent. Een maand later, in oktober 2021, was dit al 82 procent 

voor de dagopvang en 87 procent voor de bso. De personeelstekorten lijken ondertussen ook een 

belemmering voor de groei van de sector te vormen. 40 procent van de organisaties zegt dat zij geen 

nieuwe groepen kunnen starten en 26 procent kan geen nieuwe locaties openen. 

Het ministerie van SZW lijkt oog te hebben voor de personeelstekorten in kinderopvang. SZW zegt 

onder de indruk te zijn van de activiteiten die Kinderopvang werkt! inzet in de strijd tegen de 

personeelstekorten en de voorgenomen activiteiten. SZW lijkt bereidwillig om hier (financiële) 

ondersteuning bij te bieden. 
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Vraag is nog in hoeverre aanpassing van wet- en regelgeving bij kan dragen aan het verminderen van 

de personeelstekorten. Ondertussen is de evaluatie van de Wet IKK gestart. Het is afwachten of dit tot 

aanpassingen van het kwaliteitskader zal leiden. Focus voor het Kinderopvang werkt! blijft vergroten 

van de instroom in de sector en behoud van personeel voor de sector. 

3.3 Projecten 

3.3.1 Campagne Kinderopvang dankzij jou 

Probleem 

Het lukte kinderopvang niet om voldoende medewerkers te werven en te behouden voor de grote 

vraag naar kinderopvang. En de vraag naar medewerkers blijft stijgen. 

Gekozen aanpak 

Inzetten op werving, imago en behoud. Dit wordt gerealiseerd door: 

• Media-aandacht voor het personeelstekort. 

• Een gerichte benadering van verschillende doelgroepen via sociale media. 

• Bevorderen en faciliteren van instroom van nieuwe medewerkers via een vacaturezoeker. 

• Ondersteuning van organisaties bij een aantrekkelijk werkgeversmerk en werving van personeel 

(koplopersgroep van de campagne). 

• Bevorderen van de beroepstrots via verschillende (gepersonaliseerde) activiteiten. 

• Bevorderen van het ambassadeurschap van pedagogisch medewerkers (referral campagne). 

• Voor wie: scholieren, studenten, snel inzetbare zij-instromers, herintreders en huidige 

medewerkers. Maar ook werkgevers ondersteunen we door de campagne bij hun eigen 

aantrekkelijkheid en werving. 

De campagne heeft een uniek en herkenbaar concept met een goede onlinestrategie om de juiste 

mensen te bereiken. Met succes, want er zijn al meer dan 540.000 bezoekers van de website 

www.kinderopvangdankzijjou.nl sinds de lancering begin januari 2020. Meer dan 100.000 bezoekers 

hebben de vacaturepagina bezocht. 

De campagne bleef niet onopgemerkt. Op de Dag van de Pedagogisch Medewerker wint de campagne 

Kinderopvang dankzij jou De Bonk 2021. Deze communicatieprijs is een initiatief van de 

CommunicatieClub Bourgondië. Daarnaast waren we genomineerd voor de Effie Awards. De EFFIE is 

wereldwijd de meest prestigieuze vakprijs voor de marketing- en reclamebranche en wordt toegekend 

voor effectieve communicatie. 

 

http://www.kinderopvangdankzijjou.nl/
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De komende twee maanden staan in het teken van beroepstrots en waardering. 

Kinderopvangorganisaties kunnen gepersonaliseerde kerstposters aanvragen en er komt een Dankzij-

jou-Kerstlied speciaal voor alle medewerkers in kinderopvang. We gaan aan de slag met een 

ambassadeursprogramma en in januari 2022 staan er twee vlogtrainingen op de planning. 

Bestel hier je kerstposter. 

3.3.2 Vervolg arbeidsmarktscenario’s 

In het vorige voortgangsverslag hebben we gemeld dat er drie arbeidsmarktscenario’s zijn 

doorgerekend (krimp, stabilisatie en groei) waarbij we gekeken hebben welke oplossingen de 

verschillende arbeidsmarktscenario’s vragen. Bedoeling hiervan is goed voorbereid te zijn en in de 

startblokken te staan als één van de mogelijke arbeidsmarktscenario’s zich voordoet. 

Ondertussen is duidelijk dat het groeiscenario het meest waarschijnlijke scenario is. De 

kinderopvangsector kampt nog steeds met personeelstekorten, ondanks de groei van het 

personeelsbestand en dit zal hoogstwaarschijnlijk de komende periode nog aanhouden. De sector wil 

groeien maar heeft te lijden onder de personeelstekorten. Alle reden om de focus op de aanpak van 

de personeelstekorten te houden. 

Met Kinderopvang werkt! zijn de verschillende mogelijke oplossingen die bij het groeiscenario horen 

besproken, resulterend in de volgende agenda voor 2022: 

• Voortzetting van de campagne Kinderopvang dankzij jou 

De huidige arbeidsmarktsituatie vraagt om een voortzetting van de arbeidsmarktcampagne. De 

evaluatie van de huidige campagne levert input voor een gericht vervolg van de campagne in 

2022. 

• Inventariseren van de mogelijkheden voor anders organiseren van het werk 

Via het organiseren van een hackathon gaan we out-of-the-box-oplossingen ophalen om het werk 

anders te organiseren om zo het personeelstekort op een andere manier op te lossen dan alleen 

maar werven van meer personeel. 

https://www.kinderopvang-werkt.nl/werkgevers/bestel-een-persoonlijke-kerstposter-met-eigen-logo
https://www.kinderopvang-werkt.nl/werkgevers/bestel-een-persoonlijke-kerstposter-met-eigen-logo
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• Inzet op het verhogen van de deeltijdfactor 

In samenwerking met stichting Het Potentieel Pakken gaan we kijken hoe we contractuitbreiding 

in de kinderopvangsector kunnen realiseren. 

• Updaten e-book Combinatiebanen in kinderopvang met ondersteuning voor organisaties hoe dit te 

organiseren 

Het bestaande e-book Combinatiebanen in kinderopvang wordt geüpdatet. Er komt een versie 

voor werkgever en medewerker, aangevuld met een toolkit om werkgevers en medewerkers te 

ondersteunen bij het realiseren van combinatiebanen. 

• Inzet op blijven of meer opleiden via bbl-trajecten 

Via verschillende activiteiten blijven we bij werkgevers het belang onder de aandacht brengen om 

te blijven opleiden. Het is één van de mogelijkheden voor het vervullen van de (verwachte) 

uitbreidingsvraag. 

• Verdere inzet op samenwerking met opleiders en MBO Raad 

Zorgdragen dat opleiders en MBO Raad de urgentie zien van cross-over opleidingen, zodat 

instroom op de arbeidsmarkt breder is dan alleen in kinderopvang, sociaal werk, jeugdzorg of 

onderwijs. 

• Verdere aandacht voor aantrekkelijk werkgeverschap - focus op binden en boeien 

Naast alle inspanningen om instroom te verhogen blijft het absoluut van belang om personeel te 

behouden. Daarom blijven we programma’s aanbieden om aantrekkelijk werkgeverschap te 

stimuleren en organisaties te ondersteunen: vervolg op de pilot medewerkersreis en vervolg van 

de trainingscyclus werkdruk-werkplezier. 

3.3.3 Aantrekkelijk werkgeverschap 

Probleem 

Behoud van personeel vraagt om aantrekkelijk werkgeverschap. Naast passende arbeidsvoorwaarden, 

vraagt dit een veilige, gezonde en stimulerende werkomgeving. Hier valt nog veel te winnen. Uit 

onderzoek van het Arbeidsmarktprogramma Zorg en Welzijn (AZW, cijfers 2019) blijkt dat 25 procent 

van de medewerkers actie heeft ondernomen om ander werk te zoeken. 

Gekozen aanpak 

Om aantrekkelijk werkgeverschap te stimuleren, wordt geïnvesteerd in: 

• Het ontwikkelen, bundelen en actief aanbieden van instrumenten gericht op gezond en veilig 

werken. 

• Ondersteuning van organisaties bij het in kaart brengen en verbeteren van hun medewerkersreis 

(employee journey). 

• Activiteiten en instrumenten gericht op het voorkomen en verlagen van werkdruk, zoals 

masterclasses, workshops, congressen en evenementen. 

• Delen van goede voorbeelden van aantrekkelijk werkgeverschap. 

Het project bestaat uit twee delen: de medewerkersreis en werkdruk-werkplezier. 

Medewerkersreis 

De medewerkersreis is de reis die medewerkers maken binnen een organisatie en wat zij daarbij 

ervaren. Het is een aaneenschakeling van contactmomenten tussen medewerkers, de organisatie en 

de individuele beleving van de medewerker. Van de eerste kennismaking, het sollicitatiegesprek, het 

inwerken, de ontwikkeling, de relatie met de leidinggevende tot en met het afscheid van de 

organisatie. En zelfs daarna kun je oud-medewerkers nog met je organisatie verbonden houden. Een 
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goed doordachte medewerkersreis helpt organisaties aan enthousiaste, productieve en gelukkige 

medewerkers. En als steeds meer kinderopvangorganisaties hiermee aan de slag gaan, bevordert dit 

ook de aantrekkelijkheid van de branche.  

 

In de koplopersgroep zitten elf kinderopvangorganisaties. Zij zijn actief aan de slag gegaan met hun 

medewerkersreis. Ze hebben hun missie, visie en kernwaarden doorvertaald in alle stappen van de 

medewerkersreis, verbeteroplossingen bedacht en uitgetest. Alle geleerde lessen, tips en tools zijn 

gebundeld in een e-book. Het e-book wordt in januari 2022 gelanceerd, zodat alle 

kinderopvangorganisaties aan de slag kunnen met het verbeteren van hun eigen medewerkersreis. 

 

3.3.4 Werkdruk en werkplezier 

Voor kinderopvangorganisaties is op drie niveaus een programma ontwikkeld op het thema werkdruk 

en werkplezier. Het zomeraanbod op deze drie niveaus is goed ontvangen: 

https://www.kinderopvang-werkt.nl/werkgevers/instroom-behoud-en-ontwikkeling
https://www.kinderopvang-werkt.nl/werkgevers/instroom-behoud-en-ontwikkeling
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1. Voor organisaties die net starten met dit onderwerp zijn workshops georganiseerd. Deze zijn 

aangeboden voor de zomer 2021 en eind september 2021 tijdens het Jaarcongres Management 

Kinderopvang. 

2. Voor organisaties die al even bezig zijn, maar meer structureel aan de slag willen zijn interactieve 

online webinars georganiseerd. 

3. Een masterclass met twee bijeenkomsten, ondersteuning bij een eigen plan van aanpak en een 

terugkombijeenkomst zijn georganiseerd voor organisaties die al gestructureerd werken aan 

werkdruk en werkplezier en een verdiepende of verbredende slag willen maken. Dit programma 

wordt aangevuld met intervisies. 

De opbrengsten van de drie niveaus staan op de website Kinderopvang werkt!. Daarnaast is alles 

rondom dit thema bij elkaar gebracht, zodat cijfers, tools en ervaringen in een oogopslag te zien zijn.  

Looptijd was aanvankelijk tot eind oktober 2021. Omdat het aanbod van webinars en de masterclass 

erg succesvol is wordt een nieuwe cyclus hiervan aangeboden. Er zijn zoveel inschrijvingen dat dit 

programma wordt gecontinueerd in 2022. 

 

3.3.5 Kwalificatie-eisen 

Dit is een doorlopend project waarin we adviezen voor het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang 

(OAK) ontwikkelen als er problemen zijn rondom kwalificatie van (vooral) pedagogisch medewerkers. 

Daarnaast maken deelprojecten onderdeel uit van het geheel, zoals beoordelingen van scholingen, het 

actualiseren van de diplomacheck, de gelijkstellingscommissie en de inzet van assessments via NOA. 

Om het hoofd te bieden aan de bezettingsproblemen door de coronacrisis, heeft het OAK gevraagd 

een uitwerking te maken om de inzet van universitair geschoolden en universitaire studenten mogelijk 

te maken. Het OAK besluit begin december 2021 hierover. Tevens komt dan een voorstel aan de orde 

voor verlaging van het percentage van 75 procent naar 50 procent voor de niet-afgeronde hbo-

bacheloropleiding voor de dagopvang. 

https://www.kinderopvang-werkt.nl
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Door de verruiming van de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker waardoor nu veel diploma’s 

voor dagopvang met een aanvullend diploma kwalificeren en voor de bso zonder aanvulling, is het 

voor werkgevers en werknemers niet meteen te snappen. Om hier duidelijkheid in te bieden is de tool 

Diplomacheck aangepast met nieuwe symbolen. 

 

In november 2021 start de ontwikkeling van betere voorlichting over de kwalificatie-eis, in 

samenspraak met vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties. 

De ontwikkeling van een Erkenning van eerder Verworven Competenties-beroepsstandaard (EVC-

beroepsstandaard) loopt redelijk volgens planning. Door de aangepaste vorm, vanwege de gewijzigde 

eisen bij het Nationaal Kenniscentrum EVC, is de verwachting nu dat het eerste kwartaal van 2022 de 

eerste medewerkers gebruik kunnen maken van de standaard. In januari 2022 worden de EVC-

aanbieders geïnformeerd. 

3.3.6 Cao-projecten 

De cao-onderhandelingen voor een nieuwe Cao Kinderopvang hebben tot een situatie geleid waarin 

(tijdelijk) sprake is van twee cao’s. Werkgeversorganisaties BK en BMK hebben met 
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werknemersorganisatie CNV een nieuwe Cao Kinderopvang gesloten. De nieuwe cao loopt van 1 juli 

2021 tot en met 31 december 2022. Werkgeversorganisatie BVOK (BrancheVereniging Ondernemers 

Kinderopvang) heeft zich uiteindelijk uit de cao-onderhandelingen teruggetrokken en heeft samen met 

werknemersorganisatie LBV (Landelijke Belangen Vereniging) een eigen cao gesloten, de Cao MKMB 

Kinderopvang. Deze cao loopt van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2023. Cao-partijen bij de Cao 

Kinderopvang hebben algemeenverbindendverklaring voor de cao aangevraagd. BVOK heeft hier 

bedenkingen tegen ingediend en een dispensatieverzoek gedaan. De avv-aanvraag voor de Cao 

Kinderopvang loopt nog. Het ministerie van SZW is nog niet tot een avv-besluit gekomen. 

Ondertussen wordt gewerkt aan de concretisering van de afspraken uit het cao-akkoord van de Cao 

Kinderopvang. In het OAK zijn afspraken gemaakt over prioritering en planning van de projecten die 

uit het cao-akkoord voortvloeien, resulterend in de volgende agenda: 

• Onderzoek naar werkplezier en werkstress in de branche kinderopvang (hoogste prioriteit). 

• Actualiseren van de brochure jaarurensystematiek. 

• Inventariseren bestaande en nieuwe mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. 

• Onderzoek naar knelpunten in gebruik van het levensfasebudget. 

• Evaluatie van de regeling levensfasebudget. 

• Pilot met verschillende roostersystemen (welke roostersystemen worden gebruikt). 

• Evaluatie van de cao-afspraken over niet-groepsgebonden uren. 

• Actualiseren functiedifferentiatie 2 uit het functieboek tot een volwaardige functie. 

• Vormgeven van een bezwaar- en beroepsprocedure voor functiewaardering. 

• Project ter bevordering van diversiteit en inclusiviteit. 

• Project tot stimuleren van vitaliteit en gezonde levensstijl van medewerkers. 

FCB coördineert de uitvoering van deze projecten. 
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4 Sociaal werk  

4.1 Financieel     

Nieuw geld 2021: € 525.000 

Doorlopende projecten voorgaande jaren: € 542.915 

Totaal beschikbaar 2021: € 1.067.915 

Huidige stand, waarvan bestemming en besteding tot en met oktober 2021: 

• 84 procent bestemd van nieuw geld in 2021 

• 41 procent besteed van totale middelen (nieuw geld en doorloop) 

Figuur x. Bestedingen sociaal werk 2021 

 

4.2 Bijzonderheden platform  

Wat gaat goed? En wat gaat minder goed? 

Het platform wordt meer en meer Sociaal Werk werkt! en werkt stevig aan zichtbaarheid en focus op 

de hoofdthema’s en overkoepelende activiteiten: Sociaal Werk Rendeert, de campagne Zie je mij en 

de verkiezing Sociaal Werker van het Jaar. Het bereik van de activiteiten en informatie groeit flink. Op 

de hoofdthema’s formuleert het platform de te bereiken impact en met het doel hier de activiteiten en 

communicatie nog beter te richten en ook verantwoording af te leggen. 

De uit het platform gevormde tweetallen van steeds een werknemers- en 

werkgeversvertegenwoordiger vormen goede tandems steeds met een adviseur om de tactiek op de 

strategisch gekozen thema’s verder uit te werken. Helaas hebben de twee vertegenwoordigers van 

het werkveld die vanuit Sociaal Werk Nederland lid van het platform waren zijn beiden gestopt, de 

ene door tijdgebrek, de andere door een baan buiten de sector.  

De platformleden nemen ook hun rol op zich in vertegenwoordiging naar andere stakeholders en in de 

publiciteit. Ook zijn drie platformleden van de drie partijen ‘linking-pin’ naar en met de cao-tafel. Dat 

is ook van belang voor de uitwerking van cao-afspraken in arbeidsmarktprojecten uitgewerkt, 

uitgeoerd en of gefinancierd door of via het platform. Ook voor de uitwerking van de subsidie in het 
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kader van Maatregelen Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden is dit noodzakelijk. In beide 

overlegtafels wordt gekeken naar wie het beste welke rol en uitwerking op zich kan nemen.  

Belangrijk onderwerp blijft op welke manier we de achterbannen en collega’s van Sociaal Werk 

Nederland, FNV en CNV zo kunnen betrekken dat Sociaal Werk werkt! en het platform in hun uitingen 

als een van hen gepresenteerd wordt. Een vast communicatieoverleg met de drie vertegenwoordigers 

uit de drie partijen maakt hier onderdeel van uit. 

4.3 Projecten 

Beroepsontwikkeling in sociaal werk 

Het platform wil dat de website www.sociaalwerk-werkt.nl dé vindplaats wordt, is en blijft voor wie op 

zoek is naar passende en actuele informatie over de brede beroepsontwikkeling binnen sociaal werk. 

Hierbij gaat het om actuele, relevante inhoud en om het ontsluiten die inhoud. Dus niet alleen zorgen 

voor een online plek waar alle informatie overzichtelijk gepresenteerd wordt, maar ook zorgen dat 

deze door de juiste doelgroep gevonden wordt.    

Om te achterhalen met welke informatie en op welke manier we de website zo kunnen inrichten, dat 

deze aansluit bij de informatiebehoefte, is er onderzoek gedaan onder werkgevers en werknemers. 

Deze uitkomsten vormen mede de basis voor de verdere ontwikkeling. Hierbij zorgen we ook voor 

verbinding met het STAP-register en de tools Leren in sociaal werk en Trainingen en Opleidingen. Dit 

geldt ook voor afstemming met dat wat er al is bij externe organisaties als Movisie, BPSW, SKJ en 

Registerplein.   

Omdat er al veel informatie over het thema beroepsontwikkeling beschikbaar is op de website, is de 

communicatie daarover alvast van start gegaan. Het streven is in het eerste kwartaal van 2022 de 

Gids voor beroepsontwikkeling in sociaal werk gereed te hebben.  

Link: https://www.sociaalwerk-werkt.nl/werknemers/hoe-hoog-staat-beroepsontwikkeling-op-de-

agenda 

Sociaal Werker van het Jaar 

In mei werd Nanneke Jager gekozen als Sociaal Werker van 2021. Samen met haar mede 

genomineerden, Bojoura Hoekstra en Marjolein Laponder, is zij momenteel op verschillende podia 

actief om als ambassadeur het vak van sociaal werk over het voetlicht te brengen. Het 

begeleidingsteam ondersteunt hen om hierin de juiste keuzes te maken.  

 

De verkiezing van Sociaal Werker wil bijdragen aan grotere zichtbaarheid en professionalisering van 

de sociaal werker. Een krachtige rol van sociaal werkers is van grote betekenis voor de sociale 

samenhang, veerkracht en zelfredzaamheid in onze samenleving. Het is belangrijk dat Nederlanders 

zien hoe sociaal werkers elke dag weer bijdragen aan het beter functioneren van mens en 

maatschappij. In december 2021 gaat de editie voor 2022 van start; tot en met medio februari 

kunnen weer nieuwe kandidaten voor deze belangrijke titel worden voorgedragen. De bekendmaking 

van de winnaar zal ook in 2022 gecombineerd worden met het Jaarcongres Sociaal Werk op 18 mei. 

De organisatie wordt net als bij de vorige editie door Sociaal Werk Nederland en Sociaal Werk werkt! 

gezamenlijk opgepakt.  

Het zijn van ambassadeur voor sociaal werk stopt niet na een jaar. Met alle ex-winnaars en ex-

genomineerden is er regelmatig contact om hen te betrekken bij activiteiten en daarbij gebruik te 

maken van hun expertise en ervaring. Om deze samenwerking een meer structurele basis te geven, is 

http://www.sociaalwerk-werkt.nl/
https://www.sociaalwerk-werkt.nl/werknemers/hoe-hoog-staat-beroepsontwikkeling-op-de-agenda
https://www.sociaalwerk-werkt.nl/werknemers/hoe-hoog-staat-beroepsontwikkeling-op-de-agenda


 
  

   
 

 

 
 

 
Voortgangsverslag november 2021   Pagina | 29 

er voor begin 2022 een bijeenkomst gepland met de hele groep. Met als doel hiermee een netwerk 

van sociaal werkers/ambassadeurs op te bouwen en wellicht een beweging te creëren.  

Deze groep sociaal werkers heeft ook hun medewerking verleend aan de Canon Sociaal Werk; deze 

zal in de loop van 2022 verschijnen.  

Link: https://www.sociaalwerk-werkt.nl/werknemers/sociaal-werker-van-het-jaar  

Behoud  

Sociaal werk kan niet zonder sociaal werkers. Vanuit arbeidsmarktperspectief kan dan worden ingezet 

op werving en scholing van nieuwe medewerkers. Maar sociaal werk kent ook een ander perspectief: 

hoe zien en ondersteunen we de samenleving en elkaar. Deze aorta van sociaal werk geldt natuurlijk 

ook voor de medewerkers zelf. Binnen het cluster ‘Goede werkomstandigheden’ zijn dit jaar 

verschillende activiteiten opgepakt die gericht zijn op het welbevinden van de medewerkers. 

Door de coronapandemie is de manier van werken noodgedwongen veranderd. Door het aanreiken 

van tools en tips voor hybride werken zijn medewerkers en ook leidinggevende ondersteund in het 

vormgeven van hun werk. Ook is gelet op de vitaliteit en werkplezier van de mensen die sociaal werk 

mogelijk maken. Hierbij valt te denken aan het gratis Werkdrukspel en tips om mentaal gezond te 

blijven. De tools en tips zijn op de website van Sociaal Werk werkt! geplaatst en via social media 

wordt periodiek aandacht besteed aan de verschillende onderwerpen. Met oog op het bevorderen van 

vitaliteit zijn de voorbereidingen voor een subsidieaanvraag voor duurzame inzetbaarheid (MDIEU) in 

volle gang. 

Sociaal Werk werkt! heeft ook dit jaar weer het aanbod aan sociaalwerkorganisaties gedaan om 

gebruik te maken van een medewerkerstevredenheidsonderzoek tegen gereduceerd tarief. Nieuw was 

de mogelijkheid om gebruik te maken van verschillende vragensets om zo meer op de wensen van 

sociaalwerkorganisaties in te spelen. Om de toegevoegde waarde en het draagvlak van dit aanbod te 

bepalen is een vragenlijst uitgezet onder werkgevers. De uitkomsten hiervan zijn richtinggevend voor 

een eventueel toekomstig aanbod.  

Om ook in 2022 adequaat in te zetten ‘Goede werkomstandigheden’ is via diverse kanalen een oproep 

gedaan om te vertellen wat de uiteindelijke vertrekreden is geweest. Vooruitlopend op de uitkomsten 

van deze oproep is samen met Jeugdzorg werkt! een subsidieaanvraag voorbereid om te werken aan 

een veilige werkomgeving. 

De kracht van de mbo sociaal werker 

Na de conferentie in 2020 is de groep afgevaardigden van roc’s, MBO Raad en SBB samen met sociale 

partners in het sociaal werk en Sociaal Werk werkt! verder gegaan met de actie-agenda. Edwin Luttik 

en Oscar Overbeek zitten in de projectgroep. 

Doel is de positie van de mbo sociaal werker te versterken, zowel in het onderwijs, bij organisaties en 

gemeenten. Er is een actieve projectgroep die langs drie lijnen activiteiten uitwerkt. Deze lijnen zijn:  

• Samenwerken als werkgevers, (mbo-)beroepsonderwijs en gemeenten in de regio en 

landelijk, om zo knelpunten in de instroom en behoud mbo sociaal werkers op te lossen. 

• Ontmoeten van mbo-studenten, onderwijs, organisaties, mbo sociaal werkers en gemeenten, 

om de zichtbaarheid te versterken en benadrukken van cruciale rol in het rendement van 

sociaal werk. 

• Monitoring van de ontwikkelingen, landelijk en regionaal. 

https://www.sociaalwerk-werkt.nl/werknemers/sociaal-werker-van-het-jaar
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Hiertoe worden momenteel diverse activiteiten uitgewerkt, zoals een peiling onder werkgevers en 

huidige mbo sociaal werkers; support aan conferenties en publiciteit die de zichtbaarheid versterken; 

regionale kaarten van initiatieven en voorbeelden; vergroten netwerken onder alle gemeenten, 

werkgevers en roc’s; actief verspreiden tools gericht op inzet mbo’ers; informatie over mbo-kant in 

EVC, beroepscompetentieprofiel, register.  

De projectgroep wordt gesupport door een actieve regiegroep, bestaande uit MBO Raad, Sociaal Werk 

Nederland, FNV (vanuit de vakbonden), gemeente Den Haag (als afvaardiging gemeenten). 
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5 Basisdienstverlening – sectoroverstijgende projecten 

5.1 Evaluatie AZW-programma 2018-2022 

Het AZW-programma is het kennis platform van de arbeidsmarktfondsen in zorg en welzijn en het 

ministerie VWS. Het programma bestaat al meer dan 25 jaar. In 2017 heeft er een herijking 

plaatsgevonden. In 2018 is een vernieuwd AZW-2.0-programma gestart. Lex Staal is namens het 

bestuur van FCB betrokken geweest bij de doorontwikkeling van het programma. Op 31 december 

2021 loopt de looptijd van de subsidie en van de huidige samenwerkingsovereenkomst tussen de 

AZW-partijen af. De evaluatie van het programma zal starten in het eind 2021, zodat partijen in het 

voorjaar van 2022 in dialoog kunnen met elkaar over een eventueel vervolg. Als partijen besluiten tot 

een vervolg is er nog voldoende tijd om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op te stellen en/of 

een subsidie aanvraag in te dienen.  

Het AZW-programma heeft drie doelstellingen: 

1. De ontwikkeling van een datawarehouse. 

2. Het doen van verdiepend onderzoek. 

3. Het faciliteren van een sociale dialoog op basis van onderzoeksgegevens. 

Ten aanzien van het eerste punt kan geconstateerd worden dat er een gedegen en onafhankelijk 

datawarehouse is ontwikkeld door CBS. De mogelijkheden van dataverzameling en combineren van 

data zijn groot. Data is zoveel mogelijk publiek toegankelijk.  

Ten tweede zijn er meerdere verdiepende onderzoeken verricht. In de programmacommissies geven 

de leden aan dat het voor AZW-partijen wel lastig is om de concrete vertaling te maken van 

onderzoek naar actie. In 2021 is er voor gekozen om minder grootschalige onderzoeken uit te laten 

voeren en meer in te zetten op het ontsluiten van bestaande kennis op basis van een vijftal thema’s:  

verzuim, loopbaanpaden, anders werken, stages en branche informatie. Hiervoor worden onder meer 

partijen gevraagd uit zorg en welzijn die in meer of mindere mate paritair worden bestuurd (PFZW, 

PGGM&CO, IZZ, FWG) om artikelen te schrijven op basis van de kennis die bij hen aanwezig is.  

Ten derde zijn er ten behoeve van de sociale dialoog diverse activiteiten verricht. Goede gesprekken 

hebben plaatsgevonden in de programmacommissies. De programmacommissie heeft echter ook 

behoefte om het onderzoek buiten de commissie verder te brengen. Het opdrachtgeversberaad ziet 

voor zichzelf een rol op afstand om te toetsen of het programma uitgevoerd wordt binnen de kaders, 

doelstellingen en begroting. Het opdrachtgeversberaad blijft daarmee weg van de inhoud. Er zijn 

diverse bijeenkomsten georganiseerd waarbij bestuurders van VWS en arbeidsmarktfondsen zijn 

uitgenodigd en tevens de secretarissen en (beleids)adviseurs die hen ondersteunen. Een bestuurlijke 

dialoog over arbeidsmarktbeleid op basis van onderzoeksinformatie blijft echter uit. Het AZW-

programma is niet agendasettend. Uit de evaluatie zal blijken wat de behoefte is voor het vervolg en 

aan welke voorwaarden een AZW 3.0 zal moeten voldoen om van meerwaarde te zijn en te blijven 

voor alle partijen.  

5.2 Studiekeuzebeurzen en YouChooz 

Ook in 2021 heeft FCB ingezet op het inspireren van schoolverlaters te kiezen voor werk in onze 

sectoren. Naast onze websites zijn we actief in de website van zorg en welzijn branches YouChooz 

https://youchooz.nl, waar studiekiezers en zij-instromers zich oriënteren op werken in onze branches 

met filmpjes, interviews en praktische informatie. Deze tool wordt onderhouden en geactualiseerd en 

financieel ondersteund met subsidie van VWS. FCB was aanwezig op vier studiekeuzebeurzen voor 

scholieren/studiekiezers. Op de beurzen bereiken we honderden scholieren per dag met informatie 

https://youchooz.nl/
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over het werken in de drie branches (jeugdzorg, sociaal werk en kinderopvang). Ook vertellen we 

scholieren via welke opleiding ze kunnen starten met werken in de drie branches. Op de eerste twee 

beurzen viel vooral de enorme belangstelling van scholieren voor jeugdzorg en sociaal werk op (ten 

opzicht van) een grotere belangstelling voor kinderopvang in 2019). Vanwege de aanhoudende 

coronaproblemen en verscherpte maatregelen zal het dit jaar bij vier beurzen blijven.  
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5.3 STAP-scholingsregister 

STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie en is bedoeld om scholing en ontwikkeling te 

stimuleren. Deze subsidie vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten. Per persoon is er 

jaarlijks eenmalig maximaal duizend euro beschikbaar. Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en 

werkzoekenden een aanvraag doen bij UWV voor een scholing die in het STAP-scholingsregister staat.  

Na goedkeuring van de aanvraag kan gestart worden met de scholing. Het STAP-budget wordt 

betaald aan de opleider.  

FCB is een van de organisaties die opleiders mogen aandragen voor opname in het STAP-

scholingsregister. Voor onze drie sectoren zijn, op basis van de criteria van de platforms, veel 

opleiders geselecteerd.  

In augustus zijn de geselecteerde opleiders per e-mail geïnformeerd over STAP en de rol van FCB, 

zonder toezegging of zij via FCB in aanmerking zouden komen voor opname in het scholingsregister. 

Op dat moment waren de voorwaarden vanuit STAP, voor opleiders die alleen via erkennende 

organisaties namens branches/sectoren in het register kunnen komen, nog niet bekend. Deze 

erkennende organisaties, dus ook FCB, kunnen pas in januari 2022 opleiders aandragen voor het 

scholingsregister. Ter vergelijk: sinds 1 oktober kunnen opleiders die zijn erkend door OCW, het 

NRTO-keurmerk hebben of opleidingen aanbieden die zijn ingeschaald door NCP NLQF hun 

scholingsaanbod in 2022 aanleveren voor of zelf invoeren in het scholingsregister. Ook als het om 

scholingen gaat die relevant zijn voor onze sectoren.  

Ondanks meerdere keren aandringen bij en toezeggingen door het landelijk projectmanagement van 

STAP zijn de voorwaarden die FCB moet hanteren nog steeds niet bekend. Als die duidelijkheid er is, 

kunnen de platforms bepalen of er aanvullende (kwaliteits)criteria nodig of gewenst zijn voor opleiders 

en hun aanbod voor onze sectoren in 2022. Pas na 2022 wordt STAP uitgebreid met het subsidiabel 

maken van EVC-trajecten, van meerjarige opleidingen en van duaal leren in het mbo en hoger 

onderwijs. 

5.4 Arbocatalogus  

De drie Arbocatalogi hebben tot doel om werkgevers en werknemers te activeren en te ondersteunen 

bij de aanpak van arborisico’s zodat werknemers gezond, veilig en met plezier hun werk kunnen doen. 

Met de ontwikkeling van de nieuwe Arbocatalogi streven sociale partners ernaar om de inhoud en 

vorm van het instrument nog beter te laten aansluiten op de verschillende behoeften van werkgevers 

en werknemers. De brainstormsessie met het werkveld waarin de ideeën van sociale partners zijn 

verrijkt met input vanuit organisaties is verplaatst naar eind september omdat er voor de sessie in juli 

te weinig aanmeldingen waren. De planning schuift daardoor op. Na een feedbackronde met het 

werkveld worden de te toetsen thema’s uiterlijk eind december aangeboden aan de inspectie SZW. 

Naar verwachting is de nieuwe Arbocatalogus uiterlijk 1 april beschikbaar voor het werkveld. Een 

communicatieplan en aanvullende activiteiten zijn in ontwikkeling.   

   

https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/detail/ik-wil-een-opleiding-volgen-met-stap
https://www.nrto.nl/algemeen/subsidieregeling-stap-budgetinformatie-voor-opleiders-en-aanbieders-met-het-nrto-keurmerk/
https://www.nlqf.nl/inschaling
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6 Basisdienstverlening – FCB bureau 

6.1 Bestuur- en cao secretariaat en ondersteuning platforms 

Het bureau ondersteunt met een directeur, secretarissen en arbeidsmarktadviseurs de drie cao-tafels 

en drie arbeidsmarktplatforms en worden daarbij ondersteund door onderzoek- en 

communicatiespecialisten en externe experts op specifieke thema’s.  

Het FCB team van de stichting ondersteunt, onderzoekt, verbindt, int de loonsom, beheert de 

producten en diensten, en voert (subsidie)projecten en dienstverlening uit (diverse helpdesks zoals 

EVC, opleidingsvragen kinderopvang, cao-vragen en gelijkstellingsverzoeken). Zij voegt kennis en 

waarde toe door cao-tafels en platforms te adviseren en te voeden op ontwikkelingen en activiteiten 

die aansluiten bij de branches/doelgroepen, de keuze voor en uitvoering van impactvolle interventies 

en communicatiekracht samen met derden. Het bureau heeft specifieke kennis en ervaring met 

algemeenverbindendverklaring-aanvragen (avv-aanvragen) en arbeidsvoorwaardelijke en cao-

specifieke activiteiten.  

Het bureau FCB heeft ondanks corona goed kunnen doorwerken en heeft op tijd ingezet op een 

hybride en mobiele digitale infrastructuur. Corona heeft echter wel impact op het werk, de beperkte 

mogelijkheden qua live events, de samenhang en samenwerking. De focus van het team is gericht 

geweest op het goed faciliteren en realiseren van de doelen van de platforms, de cao tafels en de 

subsidieprojecten en het verbinden en delen van kennis binnen het FCB verband. Wat werkt, wat kan 

benut worden en waarmee kunnen kosten bespaard worden.  

6.2 Communicatie en bereik 

Veel aandacht is er besteed aan het bereiken van de doelgroepen met onder andere een nieuwe 

website die zich specifiek richt op werkgevers, werknemers en werkzoekenden. Zeer actieve inzet op 

social media aangevuld met branchespecifieke nieuwsbrieven en gebruiksvriendelijke cao-apps en 

goede online cao-pagina's. De cijfers van de website, nieuwsbrieven en sociale kanalen zitten nog 

steeds in de lift zitten, met uitzondering van Twitter.  

In projecten werken we meer en meer met co-creatie en goede voorbeelden van en met werkgevers 

en werknemers uit de branches. Hiermee is herkenbaarheid, voorkeur, interactie en dialoog versterkt, 

maar dit zal nog worden geïntensiveerd in 2022. Gebruikers van producten en diensten van de drie 

platforms moeten nog beter de link leggen tussen platformproducten en diensten en de waarde van 

het werk van de cao-tafels en arbeidsmarktplatforms in relatie tot de loonsomheffing.   

6.3 Vergader en ontmoetingsplek sociale partners 

FCB is in november verhuisd met als doel meer hybride/agile en koste efficiënt werken, ook na 

corona. De locatie is van een kantoor- en vergaderplek nu een work community voor het ontwikkelen 

en delen van kennis, inspiratie, creatie met sociale partners, het werkveld en het team van FCB. De 

nieuwe locatie biedt een representatieve plek voor (sociaal) overleg, inspiratie en vitaal werken op de 

tweede verdieping Wilhelminalaan in Utrecht. 

6.4 Onderzoeksprogramma FCB 

Met het FCB-onderzoeksprogramma ontwikkelen we hapklare brokken aan arbeidsmarktinformatie op 

basis van alle gegevens van AZW, eigen onderzoek en andere bronnen. Ook meten we de impact van 

interventies om daarvan te leren en bij te stellen. Het geheel aan data en onze eigen 

onderzoeksadviseurs maakt dat we snel, specifiek en breed kunnen leveren op actuele vragen of 

inzichtgevende trends aan de platforms, cao-tafels (Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK), 

Overleg Arbeidsvoorwaarden Sociaal Werk (OASW) en Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg (OAJ) 
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en het werkveld). Bijvoorbeeld via presentaties of leesbare factsheets of onderzoeksrapportages die 

specifiek zijn voor de branches binnen FCB verband.  

6.5 Administratieve en financiële ondersteuning.  

Het bureau zorg voor 100 procent loonsominning (3877 organisaties) en opvolging daarvan (heffing, 

naheffing, incasso en juridische opvolging). Door branchevervaging, nieuwe toetreders en organisaties 

met meerdere vormen van dienstverlening kost het meer moeite om de juistheid van de heffing te 

controleren en vast te stellen.  

Het bureau zorgt voor het fonds als geheel en voor de drie platforms afzonderlijk voor een gedegen 

en verantwoorde projectondersteuning en financiële administratie. Alle administratieve processen voor 

het verantwoorden van incidentele subsidies, projecten en de loonsomheffing ondersteunen en 

verantwoorden we aan subsidiegevers en het bestuur (na afstemming met de accountant).  

6.6 Subsidies  

FCB signaleert relevante subsidies voor de drie branches en legt deze voor aan sociale partners. 

Indien relevant worden subsidies aangevraagd en benut al dan niet met co-financiering uit de 

fondsmiddelen. FCB projectleiders organiseren en verantwoorden.  

Momenteel zijn er vijf lopende subsidies:  

1. AZW meerjarenprogramma waarbij FCB het secretariaat voert voor alle branches Zorg en 

Welzijn. 

2. Arbeidsmarkttafel Jeugdhulp 

3. Campagne Kinderopvang dankzij jou (ministerie van SZW). 

4. EVC-loket jeugdhulp (brede jeugdzorg).  

5. YouChooz (samen met zorgbranches). 

Op dit moment zijn er twee subsidieaanvragen in voorbereiding:  

1. Vermindering agressie en ongewenst gedrag als vervolg op veilig werken in de zorg. 

2. Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU).  

Beide subsidies zijn op dit moment met inbreng van de platformleden in voorbereiding. De platforms 

en cao-tafels besluiten over inhoud van de aanvraag. Vanwege de vereiste cofinanciering wordt het 

bestuur ook betrokken.  
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7 Communicatie 

In de onderstaande sheets wordt een beeld gegeven van de communicatie-impact van de platforms.  
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