
     

 

Gezond en plezierig werken voor iedereen in de Jeugdzorg 

Werknemers in de Jeugdzorg zien zich mede door de invoering van de wet op de jeugdzorg en de 

overgang van de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg naar de gemeenten al lange tijd 

geconfronteerd met grote veranderingen en daarbij behorende onzekerheid.  De hele sector 

jeugdzorg is en blijft in beweging.  

Doordat er onzekerheid is over financiering en werkgevers de risico’s daarvan afwentelen op 

werknemers worden er nog steeds te weinig arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd 

aangeboden. De werkgelegenheid staat nog steeds onder druk waardoor er nauwelijks jongeren met 

enig uitzicht in de jeugdzorg instromen.  

De werkdruk in de Jeugdzorg neemt, mede als gevolg van de toegenomen bureaucratie, nog steeds 

toe, er worden zwaardere eisen gesteld aan de professionaliteit van jeugdzorgwerkers (inclusief 

tuchtrecht), de werkzaamheden in de jeugdzorg veranderen en er treedt branchevervaging op met 

bijvoorbeeld welzijn. De salarisontwikkeling is de afgelopen jaren in de jeugdzorg onder het 

gemiddelde van de salarisontwikkeling in Nederland gebleven. 

We willen daarom in de komende cao afspraken maken over beperking van de werkdruk, meer vaste 

banen, herverdeling van werk tussen generaties en een fatsoenlijke koopkrachtontwikkeling. 

Dat leidt tot de volgende inzet: 

 

 

1. Gezond werken voor oudere werknemers en meer kansen voor jongeren 

In de vorige cao-onderhandelingen is het voorstel voor het invoeren van een generatiepact vrij snel 

van de agenda verdwenen. We willen nu opnieuw bezien hoe en onder welke voorwaarden we een 

generatiepact in de jeugdzorg kunnen uitvoeren. Uitgangspunten daarbij zijn: 

Oudere werknemers kunnen op vrijwillige basis minder gaan werken en leveren daarvoor een deel 

van hun salaris in. Het deel van het salaris dat ingeleverd wordt is daarbij kleiner dan het aantal uren 

dat ingeleverd wordt. Bij een aantal gemeenten is bijvoorbeeld de mogelijkheid om 60% te werken 

tegen 80% van het salaris bij volledige pensioenopbouw. Als een werknemer hiervoor kiest kunnen 

daarbij ook de huidige vitaliteitsuren ingezet worden om een deel van de inkomensterugval te 

compenseren. Werkgever neemt aantoonbaar (jongere) werknemers met een arbeidsovereenkomst 

voor onbepaalde tijd aan om deze oudere werknemers te vervangen. 

Daarnaast willen we afspraken maken over een gestructureerd programma waarbij oudere 

werknemers jongeren intensief begeleiden in de sector. Dat mes snijdt aan twee kanten: oudere 

ervaren werknemers kunnen hun kennis en ervaring overdragen aan jongere werknemers. Oudere  

ervaren werknemers kunnen dan met meer werkplezier de laatste jaren binnen jeugdzorg 

functioneren en de kans dat jongere onervaren werknemers kunnen blijven werken in de sector 

wordt vergroot.  

Omdat oudere werknemers langer moeten en kunnen doorwerken, is het van belang dat er 

voldoende uitdaging blijft. Daarbij kunnen instrumenten als ‘zijwaartse promotie’ een rol spelen. 



     
2. Echte banen 

Er dreigt een groeiende tweedeling te ontstaan waarbij jongeren en andere nieuwe toetreders tot de 

arbeidsmarkt ook in jeugdzorg nauwelijks vaste banen krijgen maar blijven steken op flexcontracten 

en tijdelijke contracten. We willen in overleg met Jeugdzorg Nederland bezien hoe de afspraken die 

we over ‘echte banen’ vorig jaar gemaakt hebben uitgewerkt hebben nog concreter kunnen maken 

en we willen aanvullende afspraken maken. Daarnaast willen we nagaan hoeveel zzp-ers er in de 

sector werken, in welke functies en wat de trend ten aanzien van het aantal zzp-ers is. En we willen 

die afspraken, in samenwerking met Ondernemingsraden en leden in de organisaties ook kunnen 

controleren. 

  

3.  Opleiding en ontwikkeling 

In de vorige cao-onderhandelingen hebben we het opleidingsbudget verhoogd van 1 naar 1,5% en 

afspraken gemaakt dat er meer ruimte moet zijn voor persoonlijke ontwikkeling Voor ons is 

uitgangspunt dat werkgevers een verantwoordelijkheid hebben voor investering in het vakmanschap 

en het ontwikkelingsperspectief van werknemers. We willen nu graag in de cao afspraken maken hoe 

we invulling geven aan dat uitgangspunt. Dat kan bijvoorbeeld door werknemers een individueel 

trekkingsrecht op scholing te geven. Ook willen we bespreken hoe we voor werknemers meer 

persoonlijke keuzemogelijkheden kunnen creëren.  

Werken in de jeugdzorg vraagt specifieke vaardigheden van de werknemers. Omdat je vaak met 

meerdere zorgverleners te maken hebt is het belangrijk om de tijd te kunnen blijven nemen even stil 

te staan bij wat het beste is voor de cliënt, hierover te sparren met de collega’s en werkgever. We 

zouden een afspraak willen maken, dat elke werknemer de mogelijkheid krijgt zich op dit gebied 

(bijvoorbeeld ethisch handelen) te scholen. 

 

4.  Werkdruk 

Zoals uit allerlei onderzoeken blijkt neemt de werkdruk in de jeugdzorg eerder toe dan af met alle 

risico’s van dien: risico’s voor de gezondheid van de werknemer, maar ook groter risico op fouten 

door de werknemer met alle consequenties van dien. We willen graag, mede op grond van de 

resultaten van de werkgroep werkdruk en het initiatief van ondernemingsraden uit de 

gecertificeerde instellingen aanvullende afspraken met werkgevers hierover maken. Concreet willen 

we afspraken maken om in deze cao een reëel werklast-weeginstrument op te nemen teneinde op 

organisatieniveau te kunnen komen tot een reële werklast voor alle werknemers in de jeugdzorg, 

inclusief een individueel maximum.    

 

5.  De regeldruk tegengaan 

Mede door de decentralisatie van de jeugdzorg is de regeldruk enorm toegenomen. Daar hebben 

organisaties, maar zeker ook werknemers last van en het houdt werkers in de jeugdzorg af van hun 

eigenlijke werk. We willen graag gezamenlijk bekijken welke mogelijkheden er zijn om de regeldruk 

in de jeugdzorg te verminderen. Aanknopingspunt kan hierbij zijn de brief van Staatssecretaris Van 

Rijn van 15 juni 2016. 



     
 

6.  Koopkracht 

Het gaat beter in Nederland. De economie trekt aan, de economische groei komt echter nog 

onvoldoende ten goede aan de werknemers, dit is ook het geval in de jeugdzorg. In het licht van de 

transitie en dus rekening houdend met de roerige tijd waarin jeugdzorg zich bevond en bevindt is in 

de afgelopen jaren in de onderhandelingen een gematigde loonstijging gerealiseerd.  

We stellen voor om uitgaande van een eenjarige cao met een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 

31 december 2017 de salarissen per 1 januari 2017 structureel te verhogen met 2,5 %.  

Daarnaast stellen we vast dat de plusperiodieken zoals die in de cao opgenomen zijn nauwelijks 

gehanteerd worden. We willen bezien of en hoe deze extra periodieken in het normale loongebouw 

kunnen worden opgenomen.  

 

7.  Heroriëntatie op de Cao Jeugdzorg 

We zien allerlei dwarsverbanden ontstaan tussen verschillende werksoorten in het sociaal domein. 

Branches die van oudsher gescheiden van elkaar opereerden gaan steeds meer in elkaar op; er 

ontstaan generalistische functies en functies in wijkteams De werkingssfeer van verschillende cao-en 

kent steeds meer overlappen. We willen daarom de komende cao-periode benutten om, samen met 

andere cao-tafels, te bezien of de huidige cao-structuur in het sociaal domen nog toereikend is.  

8. Overige punten: 

 

- Vanaf het tweede ziektejaar kan de werknemer door vrijwillige voortzetting pensioen 

opbouwen tot een maximum van het salarisniveau geldend op de laatste dag van het eerste 

ziektejaar. Indien de werknemer hiervan gebruik maakt ontvangt de werknemer zolang het 

dienstverband voortduurt de voor de werkgever geldende pensioenpremie over het salaris 

dat gold op de laatste dag van het eerste ziektejaar. 

- We ontvangen signalen dat de huidige ouderschapsregeling als erg ingewikkeld wordt 

ervaren. Zonder hier materieel zaken in te willen wijzigen moeten we hier goed naar kijken. 

- In de regeling woon-werkverkeer is opgenomen dat de werknemer die per openbaar vervoer 

reist geen eigen bijdrage is verschuldigd. We willen een dergelijke regeling ook bij het reizen 

per fiets. 

- We volgen de ontwikkelingen rondom de reparatie 3e WW-jaar zorgvuldig en zodra hierover 

meer duidelijkheid komt, zullen we deze afspraken implementeren conform de afspraken 

zoals in het vorige akkoord zijn gemaakt. 

 


