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Inleiding 
 
In de CAO Jeugdzorg 2007 - 2008 was opgenomen dat OR en directie op 
ondernemingsniveau vóór 1 mei 2008 afspraken over een reële werklast op 
ondernemingsniveau maken.  
In maart 2008 is de eerste monitor van de CAO afspraken gehouden, de nulmeting, en 
de eindrapportage is 7 april 2008 opgeleverd. Slechts door een klein deel van de 
organisaties in de Jeugdzorg waren afspraken gemaakt tussen werkgever en OR over 

redelijke werklast. Meer dan de helft van de organisaties kende de afspraken uit de CAO 
niet. 
 
In aanvulling op de afspraken uit de CAO Jeugdzorg 2007 – 2008 zijn in de huidige CAO 
Jeugdzorg afspraken gemaakt over het reguleren van werkdruk: 
 Op 1 oktober 2008 heeft iedere organisatie vallend onder de werkingssfeer van de 

CAO Jeugdzorg een adviesaanvraag naar de ondernemingsraad gestuurd dat een plan 

van aanpak betreft met betrekking tot de beheersing van de werklast, waarmee 
invulling wordt gegeven aan de afspraken in bijlage 6.  

 De werkgever die niet voor 1 oktober 2008 een adviesaanvraag heeft neergelegd bij 
de OR dient dit schriftelijk en onderbouwd te verantwoorden aan het OAJ.  

 Als de adviesaanvraag plan van aanpak werklast niet op uiterlijk 1 januari 2009 tot 
een positief advies van de OR heeft geleid, wordt hierover door de werkgever en de  

 OR schriftelijk en onderbouwd gerapporteerd aan het OAJ. 

 De eindmeting vindt plaats uiterlijk in november 2009. 
 
De tussenmonitor is uitgevoerd in het voorjaar van 2009, met als doel weten hoeveel 
organisaties die vallen onder de CAO Jeugdzorg daadwerkelijk afspraken hebben 
gemaakt, welke afspraken zijn gemaakt en hoe deze tot stand zijn gekomen. De 
rapportage over de tussenmonitor (22 april 2009) heeft laten zien dat de bekendheid met 
de CAO afspraak enorm gestegen was, naar 86% van de organisaties. Bij 25% van de 

organisaties waren reeds afspraken tussen de werkgever en OR, bij 55% was het proces 
in volle gang.  
 
Zoals beschreven in de CAO afspraak zou de eindmeting uiterlijk in november 2009 
plaatsvinden. In deze rapportage vindt u de resultaten van deze eindmonitor. 
 

Doelstellingen eindmonitor 
Hoofddoelen: 
1. Weten of organisaties die vallen onder de CAO Jeugdzorg afspraken hebben gemaakt 

tussen OR en directie over een reële werklast op organisatieniveau, conform de 
afspraken uit de CAO Jeugdzorg 2008 - 2010. 

2. Bij organisaties die reeds uitvoering hebben gegeven aan deze afspraken, 
inventariseren welke resultaten er to nu toe behaald zijn.  

 

Subdoelen: 
1. Inventariseren van inhoudelijke aspecten nieuwe plannen van aanpak; 
2. Indien er nog steeds geen afspraken gemaakt zijn, informatie verzamelen over de 

redenen hiervan;  
3. Verwerven van goede voorbeelden, vooral over behaalde resultaten, om deze als 

voorbeeld en ter inspiratie te laten dienen voor de andere organisaties in de branche.  
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Monitoropzet 
 
Monitorpopulatie  

De monitorpopulatie bestaat uit alle organisaties die vallen onder de CAO Jeugdzorg. De 
namen en adressen van Jeugdzorgorganisaties zoals gebruikt in de tussenmonitor zijn als 
monitorpopulatie genomen.  
De monitor wordt afgenomen bij directieleden en OR leden (per organisatie een persoon 
namens de werkgever en een persoon namens de OR). Namens de werkgever mag een 
P&O functionaris de vragen beantwoorden. 
 
Methode 
Het onderzoek is uitgevoerd met een telefonische enquête. Er werd gebeld in de periode 
van half november 2009 tot de tweede week januari van 2010, totdat er een 100% 
antwoordscore is bij de Bureaus Jeugdzorg en Landelijk werkende Instellingen en 
Zorgaanbieders.  
 
Het telefonisch interview was op maat voor de organisatie: de resultaten uit de 

tussenmonitor gelden als startsituatie voor het telefonisch interview.  
 
Er zijn globaal 3 scenario’s voor het interview te onderscheiden; 
 
1. De organisatie had nog geen afspraken gemaakt: 
In principe wordt het telefoonscript van de tussenmonitor gehanteerd (zie bijlage 1).  
Indien zij nu wederom geen afspraken hebben gemaakt nadrukkelijker doorvragen naar 

de redenen1.  
 
2. De organisatie had aangegeven dat het proces om tot afspraken te komen in volle 

gang was.  
Hoe is dit proces verder verlopen? Wat zijn de resultaten? 
Zijn er nu afspraken gemaakt tussen werkgever en OR. Zo ja, welke …. (vervolg met 
vragen uit bijlage 1) 

Zo nee, wat maakt dat die er nog niet zijn? Wanneer verwacht men die wel te hebben?  
 
3. De organisatie had aangegeven dat er afspraken gemaakt zijn. 
Hoe verloopt de uitvoering van de afspraken? Wat gaat goed, welke knelpunten kwam u 
tegen? 
Zijn er resultaten behaald? Zo ja, welke. Hoe hebt u deze vastgesteld? 
Zo nee, wanneer verwacht u die te behalen? 

Kunt en wilt u resultaten delen met uw collega’s van de branche (documenten of 
bereidheid tot interview). 
 

Resultaten 
 

De totale monitorpopulatie bestaat uit 75 organisaties. Dit zijn organisaties die vallen 
onder de CAO Jeugdzorg en een OR hebben. Binnen deze populatie zijn er 14 bureaus 
jeugdzorg, 58 zorgaanbieders en 3 overige dienstverleners. Bij twee zorgaanbieders zijn 
alleen antwoorden gegeven door de werkgever. De OR leden konden niet bereikt worden.  

 

                                                
1 Uit de tussenmonitor bleek dat er ook interpretatieverschillen zijn over het wel of niet hebben van afspraken: 

samen bepaald hebben dat bijvoorbeeld caseloadnormen onderzocht worden met een projectgroep, kan als 

afspraak gezien worden. Een andere organisaties noemt het geen afspraak, maar pas als de normen 
gezamenlijk vastgesteld zijn. 
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1. Aantal organisaties dat de CAO afspraak kent  
 

 

Wel 
OR en P&O 

 

Niet 
OR en P&O 

 

P&O wel 
OR niet 

 

OR wel 
P&O/WG niet 

 
70 

 
0 

 
3 ¹ 

 
0 

 

¹ Allen zorgaanbieders 

Ook de twee organisaties waarbij alleen namens de werkgever de monitor is beantwoord, 
kennen de CAO afspraak. 

 

 
2. Afspraken over werklast tussen werkgever en OR 

 
Wel 

afspraken 
WG en OR 

Tegenstrijdig 
oordeel 

Wel afspraken 
WG 

 
Geen afspraken 

OR  

Geen 
afspraken 
(Nog) geen 

adviesaanvraag 
ingediend 

 

Geen 
afspraken 

Onderzoek of 
werkgroep 
bezig ter 

voorbereiding 
adviesaanvraag 

Geen 
afspraken 
OR heeft 

adviesaanvraag 
(nog) niet 

goedgekeurd 
 

28 ¹ 3 ² 

 
6  33  5  

¹ 5 bureaus Jeugdzorg, 22 zorgaanbieders en 1 overige jeugdzorgorganisatie 

² 1 bureau Jeugdzorg en 2 zorgaanbieders 

5 zorgaanbieders en een andere dienstverlener. 

5 Bureaus Jeugdzorg, 27 zorgaanbieders en een andere dienstverlener. 

3 Bureaus Jeugdzorg en 2 zorgaanbieders. 
 
Van de 75 onderzochte organisaties hebben bij 28 organisaties zowel de werkgever als 
de OR aangegeven dat er afspraken zijn, dat is 37,3 %. Bij 3 organisaties werd een 
tegenstrijdig antwoord gegeven. Bij 44 organisaties zijn er (nog) geen afspraken 
gemaakt, dat is 58,7 %. Om een genuanceerder beeld te krijgen over de groep 
organisaties waar geen afspraken zijn gemaakt is er een uitsplitsing gemaakt in deze 
groep.   

Van de 44 organisaties waar geen afspraak is gemaakt, is er bij 6 organisatie (nog) geen 
adviesaanvraag gedaan. De huidige situatie bij deze organisaties is als volgt:  

 Verwachten dit jaar meer concrete stappen te ondernemen om tot een plan van 
aanpak te komen. 

 Verwacht in februari 2010 adviesaanvraag te doen aan OR. 
 Werkgever heeft geen adviesaanvraag gedaan en vermeld geen voornemens. OR 

weet niet hoe ze het moeten aanpakken en gaat training krijgen. 
 Inventarisatie in 2010,  vervolgens kijken wat nodig is. 
 Net fusie gehad. Werkdruk is onderdeel van regulier beleid en regelmatig 

terugkerend onderwerp in de bedrijfsvoering. In 2010 vindt herhaling van meting 
plaats, die eerder is uitgevoerd in de aparte organisaties die nu gefuseerd zijn. Er 
is een goed overleg met de OR. 

 Werklast zeker in beeld, OR hierop ook actief met eigen informatiefolder. Er is 
hiervoor geen apart beleid opgesteld. Beleid werkdruk/werklast dient 
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aangescherpt te worden volgens werkgever en OR. Organisatie valt ook onder 
CAO welzijn en genoemd is dat dit passender is. 

 
Bij 33 organisaties is het proces in volle gang, ter voorbereiding van een plan van aanpak 

waarover advies gevraagd zal worden bij de OR. In deze voorbereiding is de OR gekend 
of werkt deze ook actief mee. Veelal vindt er een onderzoek plaats of is er een werkgroep 
gestart die met concrete uitkomsten de input levert voor een afspraak.  
Bij  5  organisaties is de adviesaanvraag wel gedaan, maar heeft de OR de 
adviesaanvraag (nog) niet goedgekeurd.  
 
Redenen voor geen afspraken  
 
Er zijn vele redenen gegeven die ertoe hebben geleid dat er nog geen afspraken zijn 
gemaakt tussen de werkgever en de OR. Hieronder staan de redenen samengevat. De 
meest genoemde reden staat onder 1 enz. In bijlage 2 staan deze redenen volledig 
weegegeven.  

 
 Er is een RI&E / MTO / onderzoek gehouden en de uitkomsten worden 

geïnventariseerd. Op basis daarvan gaat een PVA opgesteld worden.  
 Heeft geen prioriteit, onder meer door organisatorische redenen, OR teveel op 

agenda, medewerkers geven geen werklast aan (in MTO). 
 Er is een projectgroep werklast werkdruk. Moet aanbevelingen uitwerken in een plan 

van aanpak. 
 Er is geen apart beleid. Het is onderdeel van organisatiebeleid zoals MTO, 

inwerkprogramma’s, exitinterviews.  
 OR heeft afspraken nog niet goedgekeurd. Onvoldoende concreet of uitgewerkt plan 

of te beperkt. 
 Zijn nog aan het begin van het hele proces. Reden hiervoor wordt teruggevoerd op 

werkdruk. 
 Normering zeer tijdrovend. Proces is dus gaande maar verloopt langzaam. 
 Er was een PVA maar dat was te complex.  
 Er is dit jaar weinig tijd geweest om hier echt grondig mee bezig te zijn.  

 Officieel dient de OR het PVA nog te ontvangen. 
 Er ligt op dit moment een concept PVA klaar, dat aangeboden wordt.  

 

 
3. Samenwerking tussen werkgever en OR 

 
De samenwerking tussen OR en werkgever wordt over het algemeen goed genoemd. Men 
is tevreden over de samenwerking. In twee organisaties wordt benoemd dat het proces 
langdurig is. Hieronder ziet u een overzicht van de reacties. 
 
 BJZ: Het overleg tussen WG & OR verloopt in het algemeen goed, men is erg 

tevreden. 
 BJZ: De relatie tussen WG en OR is op zich verder goed 
 BJZ: WG en OR zijn heel tevreden over het proces. 

 BJZ: Het overleg verloopt op zich goed. Proces is dus gaande maar verloopt 
langzaam. 

 ZA: De OR kan op een goede manier communiceren met de WG. 
 ZA: Overleg verloopt op zich wel goed maar het is lastig om vergaderingen te 

plannen ivm de onregelmatige diensten van medewerkers. 
 ZA: Het contact met de OR verloopt naar tevredenheid. 
 ZA: Het overleg tussen WG & OR verloopt naar tevredenheid. 
 ZA: Het contact tussen WG & OR verloopt prima.  
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 De organisatie kent een felle OR die erbovenop zit. OR geeft aan goed contact te 
hebben met de werkgever. 

 ZA: De OR is met de RvB in onderhandeling/discussie (langdurig en ingewikkeld 
proces), de RvB vond een MTO voldoende en de OR is het hier niet mee eens. 

 Het overleg tussen WG & OR verloopt goed. 
 ZA: De OR is in goed overleg met de WG en er is ruimte voor gesprek. 
 ZA: In deze organisatie is wel alles bespreekbaar te maken tussen OR & directie. 
 ZA: Het overleg tussen WG & OR verloopt goed, de OR is hier tevreden over.  
 ZA: De communicatie tussen OR en WG verloopt prima.  
 ZA: Maandelijks vindt er overleg plaats tussen P&O, de OR en de bestuurder. De 

communicatie tussen WG & OR verloopt prima. 
 ZA: De OR vindt dat dit traject veel te lang duurt. 
 ZA: Communicatie met de WG verloopt redelijk goed, naar tevredenheid. 
 ZA: De communicatie tussen WG & OR verloopt super! 
 ZA: De OR is blij dat dit onderwerp werkdruk/werklast de juiste aandacht heeft 

gekregen. 

 

 
4. Inhoudelijke aspecten van de afspraken en het proces 
 
Met de opgestuurde plannen van aanpak of de toelichting op de afspraken die gemaakt 
zijn is inzicht verkregen in de inhoud van de plannen. Ook zijn er plannen van aanpak 
toegelicht of opgestuurd waaraan momenteel nog gewerkt wordt. Er zijn 14 organisaties 
die documenten hebben toegestuurd,  2 bureaus Jeugdzorg, 11 zorgaanbieders en 1 
andere organisatie in de jeugdzorg. Hiervan hebben 6 organisaties toegezegd dat dit 
gebruikt mag worden voor publicatie, als voorbeeld voor andere organisaties.  
 
Hieronder vindt u een samenvatting van de inhoudelijke aspecten. In bijlage 3 vindt u 
een overzicht. 
 
 Het plan van aanpak is opgesteld volgens de 5 stappen uit het informatiemateriaal 

van de CAO partijen. Deze stappen zijn uitgewerkt (meerdere malen geantwoord). 

 In de centrale OR is het onderwerp besproken. Van daaruit is een commissie gevormd 
met deelnemers vanuit de centrale OR, de werkgever en werknemers. Die hebben 
een plan van aanpak opgesteld wat weer is ingebracht in de OR. Dit plan is naar de 
lokale OR's gegaan die daar hun eigen plannen op hebben gebaseerd.  

 Medewerkers hebben de mogelijkheid gehad om mee te doen aan het werkdrukspel.  
 Op basis van het MTO is beleid geschreven voor de gehele organisatie. Daarnaast 

wordt op teamniveau ook besproken wat de werkdruk/last is en hoe dat eventueel 
kan worden teruggedrongen. Er wordt op teamniveau ook een plan van aanpak 
geschreven. Daarnaast wordt het ook op management niveau bekeken. Om te leren 
van elkaar en daarboven op MT niveau. Daar wordt het overkoepelend beleid bewaakt 
en vormgegeven.  

 Er is een voortgangsrapportage gemaakt voor de OR. Er zijn diverse activiteiten 
opgepakt vanuit het PVA. Er is een ontwikkelprogramma voor MT opgezet waar 
managers als eindopdracht hebben: bereken een reële werklast voor eigen 

medewerkers voor 2010.  
 Het onderwerp werklast is hier direct gekoppeld aan het MTO en de verbeterpunten 

die daaruit voortkomen. Zoals  laptops voor iedereen en telefoons en keys zodat 
iedereen op elk gewenst moment en op elke gewenste plek kan werken. Maar ook 
wordt gekeken naar de overlegstructuren, om te voorkomen dat iedereen veel tijd 
kwijt is met overleg wordt gekeken nar wie bij welk overleg aanwezig moet zijn. In 
april 2010 wordt opnieuw een MTO gehouden. Werklast zal ook hierin weer een 
belangrijke rol spelen. 
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 Het PVA is uitgevoerd op de pleegzorgcentrale. Het PVA wordt aangepast en 
bijgesteld naar aanleiding van de uitkomsten van: 1) pilot bij afdeling pleegzorg en 2) 
MTO, afgelopen zomer uitgevoerd, 3) uitkomsten van de RI&E die bij alle afdelingen n 
gehouden zijn. Dit loopt nog.  

 Op dit moment bezig met het onderzoeken van de werklast bij ondersteunende 
diensten (receptie en technische dienst). Andere afdelingen zijn al in het verleden 
onderzocht.  

 De organisatie handelt conform het opgestelde PVA en heeft de medewerkers echt 
bewust gemaakt. Bijvoorbeeld: meer aandacht hiervoor in het werkoverleg, er zijn 
een aantal trainingen/workshops timemanagement gegeven,  Mindfulnesstraining, er 
is sport aangeboden. De OR gaat binnenkort de gemaakte afspraken evalueren en 
bekijken welke acties er zijn afgerond en welke er nog open staan.  

 Begin 2009 heeft men een MTO door een extern bedrijf laten uitvoeren. Hier kwamen 
eigenaardige cijfers uit. Toen bleek dat het bureau een vergissing had gemaakt. Op 
dit moment wordt het MTO uitgewerkt en zal rond maart 2010 afgerond zijn. De 
uitslagen t.o.v. de vorige meting zijn veel positiever, maar dit komt zeer 
waarschijnlijk door de manier van vragen stellen.  

 Er is destijds gestart met 2 projecten/thema’s, welke inmiddels zijn afgerond: 1) 

Caseload ambulante hulpverleners bekijken. 2) Bij alle teams, 24-uurs-setting en 
dagbehandelaars kijken naar de effectiviteit, efficiency en roosters. In de MTO’s & 
RI&E komt het onderwerp werkdruk/werklast naar voren. Onlangs is er een evaluatie 
gehouden met de OR. In 2010 zal het MTO (3-jaarlijks) opnieuw gehouden worden. 
Vorig jaar hebben de teamcoördinatoren een training timemanagement gedaan, dit 
jaar staat dit ook in de opleidingsplannen voor de overige medewerkers. 

 Er zijn 2 werkgroepen opgericht (in elke werkgroep zat een OR-lid), die gingen 
onderzoeken “Wat is er aan de hand?”. Een van de werkgroepen was de commissie 
werkgroep werkdruk Hieruit zijn 3 verbeterpunten gekomen: 1) Werkomstandigheden 
2) Veranderingssnelheid 3) Bureaucratie. Elk verbeterpunt bestaat uit een hoofddoel, 
een werkdoel en een drietal werkpunten. Gebleken is dat heldere afspraken en goede 
communicatie reeds tot werkdruk/werklast verlaging hebben geleid. Men weet waar 
men aan toe is. Gemaakte afspraken worden ook nagestreefd. Het vijf stappenplan 
gaat men verder uitwerken.  

 Het vervaardigen van instrument waarin de directe en indirecte uren en het 
takenpakket per medewerker komt te staan is gerealiseerd. Dit instrument wordt in 
de werkbegeleiding benut en bij afwijkingen van de norm met medewerker 
besproken, met als doel inzicht te krijgen in welke punten er ontwikkeld kunnen 
worden om dichter bij de norm te komen. Dan wel om te waken over te hoge inzet 
met risico van ziekteverzuim. De tijdsplanning om te komen tot afspraken over 
normen is ten opzichte van het actieplan met 3 maanden vertraagd.  Het instrument 

is ontwikkeld en geeft veel inzicht. De implementatie moet nu plaatsvinden. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van reacties /situaties nadat het plan van aanpak tot 
stand gekomen is: 
 Het is nu niet heel duidelijk wat de precieze status is van het onderwerp werklast. De 

normen zoals gesteld in de CAO worden wel gevolgd. De OR heeft geïnventariseerd 
bij het personeel waar zij werkdruk ervaren. Daar is door de bestuurder beleid op 

geschreven. Voor zover bekend is dat beleid nog niet ingevoerd maar is het blijven 
liggen bij de bestuurder. Werklast lijkt even naar de achtergrond geplaatst. 

 ZA: Begin van het jaar heeft WG plan gemaakt wat door OR is goedgekeurd. Bleek 
uiteindelijk toch te ingewikkeld c.q.  niet goed genoeg. Het onderwerp is een beetje 
uit de aandacht verdwenen.  

 Er zijn vorig jaar diverse werkgroepen bezig geweest met het in kaart brengen van de 
werklast. Alle berekeningen zijn toen gemaakt. Daar zijn PVA's op geschreven. 

Momenteel binnen de organisatie bezig met fikse bezuinigingen en een uitbreiding. 
Het project ligt helemaal stil op dit moment. De wg heeft aan OR gecommuniceerd 
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dat andere zaken een hogere prioriteit hebben op dit moment. Het wordt in 2010 
verder opgepakt. 

Gemaakte opmerkingen over de CAO afspraak: 
 Een mening is dat de landelijk gestelde normen nadelig werken. 15 per fte levert 

wachtlijsten op en dat drukt weer op de werklast. Er is daarom met instemming van 
de or gekozen om de norm aan te passen, zodat er geen wachtlijsten zullen zijn.  

 Er is een onderzoek gehouden onder medewerkers door interviews te houden. Daaruit 
is naar voren gekomen dat werklast per persoon heel wisselend wordt ervaren. Hangt 
veel af van thuissituaties, gezondheid, flexibiliteit etc. Deze functionaris ervaart dat je 
daar als werkgever maar in beperkte mate iets kunt doen. Doordat dit onderwerp in 
de cao is vastgelegd schep je bij de medewerkers de verwachting dat het probleem 
nu eindelijk eens zal worden opgelost maar dat is dus maar in beperkte mate waar. 
Deze persoon zou de afspraak graag uit cao zien gaan.  
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Conclusies 
 
Aantal organisaties dat de CAO afspraak kent 
In 3 organisaties kende de  geïnterviewde OR-vertegenwoordiger de CAO afspraak 
werklast niet. Bij alle andere organisaties kenden zowel de werkgever als de OR de CAO 
afspraak. Er waren geen organisaties meer, die de CAO afspraak in het geheel niet 
kenden.  
 
Tijdens de nulmeting in maart 2008 kende slechts 27% van de onderzoekspopulatie de 

afspraken uit de CAO Jeugdzorg. 42% kent de afspraken geheel niet. Bij 31% waren de 
afspraken wel bekend bij de werkgever maar niet bij de OR 2.  
Tijdens de tussenmeting kende 65 van de 73 organisaties de CAO afspraak over 
werklast, dat is 86 %. Drie organisaties kenden de afspraak geheel niet. 
 
Geconcludeerd kan worden dat de bekendheid van de CAO afspraak Werklast Jeugdzorg 
sinds de nulmeting en de tussenmeting is blijven toenemen. Tot het niveau dat alle 

organisaties de CAO afspraak kennen, meestal zowel de werkgever als de OR, een enkele 
keer kende de laatste partij deze niet. 
 
Afspraken over werklast tussen werkgever en OR 
Van de 75 organisaties hebben bij 28 organisaties zowel de werkgever als de OR 
aangegeven dat er afspraken zij gemaakt, dat is 37,3 %. Bij drie organisaties werd 
namens de werkgever geantwoord dat er afspraken waren met de OR, maar werd dit niet 
door de OR als zodanig aangemerkt of gezien. Bij 44 organisaties zijn er (nog) geen 
afspraken gemaakt dat is 58,7 %. Daarbij is er bij 7 organisaties (nog) geen 
adviesaanvraag gedaan. Bij 33 organisaties wordt volop gewerkt aan nadere uitwerking 
van dit onderwerp om vervolgens concrete afspraken te kunnen maken tussen werkgever 
en OR.  De adviesaanvraag is bij 4 organisaties (nog) niet goedgekeurd de OR.  
 
In maart 2008 had 8% afspraken gemaakt over werklast tussen werkgever en OR. 

Daarnaast had 15% nog geen afspraken gemaakt, maar waren ze daar wel mee bezig. 
Tijdens de tussenmonitor had 77% van de onderzoekspopulatie geen afspraken gemaakt. 
Bij 18 organisaties gaven zowel de werkgever als de OR aan dat er afspraken waren 
gemaakt, dat is 25%. Bij 40 organisaties waren er (nog) geen afspraken gemaakt, maar 
was het proces in gang gezet, dat is 55%.  
 
Geconcludeerd kan worden dat er een duidelijke stijging is van het aantal organisaties 
dat afspraken over werklast tussen werkgever en OR heeft gemaakt. De meeste 
organisaties binnen de jeugdzorg zijn bezig met het maken of uitvoeren van afspraken. 
De organisaties die nu nog geen afspraken hebben wel min of meer oog voor dit 
onderwerp. Maar komen of nog niet toe aan de tijdsinvestering, of integreren het in hun 
beleid en maken geen aparte afspraken of constateren geen problemen rondom de 
beheersing van werklast van de medewerkers.  
 

Kortom, het onderwerp werklast staat duidelijk op de agenda van de werkgever en de OR 
binnen de Jeugdzorg en meer dan dat. Er wordt hard aan gewerkt om goede plannen uit 
te werken en resultaten te behalen.  

 
Redenen voor geen afspraken  
De meest genoemde reden is dat men binnen de organisatie nog druk bezig is om tot een 
plan te komen en dat er nog wordt geïnventariseerd.  

                                                
2 De nulmeting is uitgevoerd met een steekproef en de tussenmonitor betreft de gehele onderzoekpopulatie. 
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Samenwerking 
Er klinkt overheersend tevredenheid over de samenwerking tussen de werkgever en de 
OR op dit onderwerp.  

 
Inhoudelijke aspecten van de afspraken 
Er zijn grofweg 2 benaderingen zichtbaar: het vijfstappenplan en de benadering van 
werklast en werkdruk via de beleving van de medewerker die gemeten wordt tijdens de 
RI&E, MTO of een ander onderzoek. Naar aanleiding van de inventarisaties worden 
verbeterpunten opgesteld en verbeteracties uitgevoerd. Niet altijd bleek het haalbaar om 
het oorspronkelijke plan uit te voeren, of werden de acties  nauwelijks uitgevoerd. Soms 
is een plan van aanpak herzien.  
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Bijlage 1 interviewscript tussenmonitor 
Zijn er afspraken tussen de directie en de OR over redelijke werklast, zoals in de CAO 
Jeugdzorg beschreven staat?  

 
Vervolgvragen bij antwoord ja:  
- Welke van de volgende aspecten zijn 

onderdeel van het plan van aanpak: 
• De verbeterpunten/knelpunten 

t.a.v. werklast in uw organisatie 
staan beschreven. 

• Het doel van het plan staat 
beschreven voor uw organisatie. 

• Het resultaat van het plan voor 
uw organisatie staat beschreven. 

• Er staat een concrete 
tijdsplanning voor start en einde 

activiteiten. 
• Er staat een evaluatiemoment 

benoemd. 
• De beoogde resultaten zijn zo 

beschreven dat u samen de 
verbeteringen kunt vaststellen bij 
evaluatie. 

- Wat wordt er nog meer in het plan 
van aanpak beschreven:… 

- Hoe is het proces van 
adviesaanvraag tot positief advies op 
het plan van aanpak verlopen? 
Hulpvragen: 
• Wat voor een soort overleg was 

het?  
• Was het constructief? 
• Vonden zowel de WG als de OR 

het onderwerp belangrijk? 
• Hoe kwamen de WG en OR tot 

gezamenlijke afspraken?  
• Waren er andere opvallende 

punten in dit proces? 
- Mogen wij het plan van aanpak van 

uw organisatie ontvangen? 
- Mogen wij het plan van aanpak van 

de organisatie op de website 
Werklast Jeugdzorg plaatsen, als 
voorbeeld en ter inspiratie van 

collega organisaties? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vervolgvragen bij antwoord nee:  
- Is bekend dat er in de CAO is 

afgesproken dat een plan van aanpak 
over redelijke werklast uiterlijk 1 
januari 2009 tot een positief advies 
van de OR heeft geleid? 

- Wat maakt dat er (nog) geen 
afspraken zijn over werklast tussen 
de OR en de directie?  
• Is er een adviesaanvraag 

ingediend door de WG bij de OR? 
• Heeft de OR geen positief advies 

gegeven? 
• Hoe verloopt het overleg tussen 

WG en OR? 
Hulpvragen: 
- Wat voor een soort overleg is 

het?  
- Is het constructief? 
- Vinden zowel de WG als de OR 

het onderwerp belangrijk? 
- Zijn er andere opvallende 

punten in dit proces? 
• Welke (andere) obstakels zijn er 

naar uw idee om te komen tot 
afspraken over werklast? 
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Bijlage 2 Redenen (nog) geen afspraken 
 
 BJZ: Er is een instemmingaanvraag gekomen van de WG. OR heeft dit nog niet 

goedgekeurd. Proces loopt nog omdat OR het op een aantal punten niet ver genoeg 
vond gaan. Er is nu een commissie binnen de OR die zich met dit onderwerp bezig 
houdt.  

 BJZ: Er is een RI&E gehouden en de uitkomsten worden op dit moment 
geïnventariseerd en bekeken. Op basis daarvan gaat een PVA opgesteld worden en de 
verwachting is dat dit begin 2010 gereed zal zijn. Daarna volgt implementatie. 

 BJZ: Er is een projectgroep werklast werkdruk. OR en WG nemen daarin zitting. 
Project ligt nu enkele maanden stil omdat de steeds wordt afgezegd. Er is nog geen 
adviesaanvraag naar raad van bestuur over de wijze waarop het onderzoek zou 
kunnen plaatsvinden. Het proces is dus nog erg in het beginstadium en verloopt 
uiterst traag. De relatie tussen WG en OR is op zich verder goed. Lijkt alleen geen 
prioriteit te hebben. 

 BJZ: Zijn nog aan het begin van het hele proces. Reden hiervoor wordt teruggevoerd 

op werkdruk. 
 BJZ: Door verschillende factoren heeft het proces vertraging opgelopen. O.a. een 

nieuwe bestuurder maar ook enige weerstand onder het personeel tegen het 
werklastmeetinstrument. En omdat er naar alle afdelingen gekeken wordt (dus ook 
administratie e.d.)OR heeft voorzet gedaan voor PVA en bestuurder is daar nu mee 
bezig. Moet voor het einde van het jaar gereed zijn. OR heeft ook voorstel gedaan 
voor een ideeënbus waar Personeel zelf voorstellen kan doen om de werklast te 
verlagen. Dit voorstel wordt op dit moment door OR uitgewerkt. het proces verloopt 
traag maar het loopt.  De uitkomsten van de Quickscan die is gehouden laat zien dat 
er veel verschillen zijn in beleving. Met deze uitkomsten zijn ze terug naar het 
personeel gegaan om te zien waar die verschillen in beleving vandaan komen. Dat is 
nog in volle gang. Het overleg verloopt op zich goed. Alleen is de normering echt een 
enorme kluif en zeer tijdrovend. Proces is dus gaande maar verloopt langzaam. 

 BJZ: Bestuurder heeft PVA opgesteld. Maar OR vindt dat werklast hierin onvoldoende 

is uitgewerkt. Heeft onvoldoende handen en voeten gekregen. Uitvoerende instantie 
die het MTO heeft uitgevoerd adviseert organisatie om het vijf stappenplan te 
hanteren. OR is heir voorstander van. OR heeft gisteren een brief naar bestuurder 
gestuurd waarin het bovenstaande is opgenomen en toegelicht. Het PVA dat er nu ligt 
heeft wel het CAO artikel opgenomen maar dus niet voldoende uitgewerkt naar de 
mening van de OR. 

 BJZ: WG heeft ervoor gekozen om geen concreet pva te maken. OR is het daar niet 
mee eens. WG doet versnippert door de hele organisatie heen diverse dingen om de 
werklast en werkdruk te beheersen. OR zou graag zien dat er een PVA komt en heeft 
het 5 stappenboekje van het FCB aan WG gegeven ter info. WG heeft dat exact 
overgenomen als PVA en dat bij OR ingediend. OR is hier niet mee akkoord gegaan. 
Tot op heden is het de OR niet gelukt om de WG over te halen meer actie rondom dit 
onderwerp te ontplooien. OR heeft ook ABVAKABO ingeschakeld en die hebben met 
de WG gesproken maar het verder niet nodig gevonden actie te ondernemen. 

Werkgever geeft aan dat er overal in de organisatie gesproken is over dit onderwerp 
en daaruit is een binden-boeien-plan gemaakt. Daarin is opgenomen o.a. 
inwerkprogramma's, verzuimplannen, development e.d. Allemaal gericht op het 
verlichten van de werklast. Daarnaast is er een projectgroep opgericht die zich 
voornamelijk bezig houdt met de normering (rekenmodellen). De uitkomsten daarvan 
worden begin 2010 gepresenteerd in de OR en op basis daarvan worden de PVA's 
opgesteld of aangepast. 

 ZA: Er is net een MTO afgerond en daaruit komt naar voren dat er wel werklast wordt 
ervaren maar dat dit sterk gerelateerd is aan ziekteverzuim. De specifieke 
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aandachtspunten en knelpunten worden op dit moment in kaart gebracht en daar 
wordt een PVA voor geschreven. Moet in februari gereed zijn. Verder wordt er in 2012 
een RIE gehouden waarbij deze MTO ook weer wordt meegenomen. Daarnaast wordt 
er op dit moment gewerkt aan het herschrijven het personeelsbeleid. (Sociaal beleid 

en leeftijdsbewust-werken). Knelpunten worden ook hierin meegenomen. 
 ZA: Er was een PVA maar dat was te complex. Is vereenvoudigd naar een plan 

opgebouwd uit twee delen. Deel 1: een MTO houden om werkdruk te meten. Deel 2: 
Werkend rekenmodel ontwikkelen om de werklast te kunnen berekenen. De bedoeling 
was dat dit alles zijn uitvoer zou vinden in 2010 maar dat wordt opgeschoven naar 
2011 ivm kosten. De voorbereidingen voor het MTO vinden plaats in 2010. OR is op 
de hoogte van deze plannen. Heeft adviesaanvraag ontvangen. Het akkoord is nog 
niet gegeven. Is met opmerkingen teruggegeven aan werkgever. Heeft vooral te 
maken met drukte en prioriteiten waardoor dingen op de lange baan worden 
geschoven. 

 ZA: Er is dit jaar weinig tijd geweest om hier echt grondig mee bezig te zijn. Er 
gebeuren wel wat dingen. Er wordt bijvoorbeeldd gekeken naar de werklast bij 
gezinsbegeleiders en ook de normen worden op dit moment vastgesteld. Maar er is 
nog geen pln van aanpak en het is ook al een tijd geen onderwerp geweest op de 

agenda met de OR vergaderingen. Verwacht wordt hier in 2010 meer tijd en aandacht 
aan te gaan besteden. 

 ZA: Er is een werkgroep geweest. Die heeft aanbevelingen gedaan. Moet nu verwerkt 
worden in pva en worden geïmplementeerd. OR wil wachten tot RI&E is geweest 
voordat ze het plan accorderen omdat ze graag betrokken willen zijn bij het opstellen 
van de vragen. Proces loopt dus nog volop. 

 ZA: Er is een onderzoek/MTO verricht waarin werkdruk/werklast is opgenomen. Men 
heeft hierna verbeterplannen opgestart waar men volop mee bezig is.  Men gaat 3 
plannen maken  -> op afdelings-, sector- en organisatieniveau. Men wil namelijk dat 
dit op maat gemaakt wordt, niet alle afdelingen werken hetzelfde etc. Deze dienen in 
januari 2010 afgerond te zijn. De acties zijn een continue proces. In de opgestarte 
commissie zit: Hoofd P&O, een aantal medewerkers, 2 OR-leden, 1 Afdelingshoofd en 
1 P&O-adviseur.  

 ZA: Officieel dient de OR het PVA nog te ontvangen. 

 ZA: Er ligt op dit moment een concept PVA klaar, dat de COR krijgt aangeboden.  
 ZA: Er zijn geen specifieke afspraken werkdruk/werklast gemaakt. De prioriteiten 

lagen heel ergens anders.  
 ZA: Er is een projectplan gemaakt met als doel: samen met de OR tot een afspraak 

te komen m.b.t. werkdruk/werklast. Tussentijds overleg vindt plaats. Het PVA zou 
eigenlijk eind 2009 worden aangeboden bij de OR, maar dit wordt waarschijnlijk 
januari 2010. 

 ZA: Er is een onderzoek gedaan onder de medewerkers. Hier zijn een aantal 
aanbevelingen uit voort gekomen. Het is de bedoeling dat er per afdeling 3 
aandachtsgebieden worden besproken die te maken hebben met werklast. Deze 
zullen later in het nog te realiseren PVA worden opgenomen. Er is nu dus nog geen 
concreet PVA. 

 ZA: Afgelopen jaar was de organisatie bijna technisch failliet waardoor de prioriteiten 
zijn verschoven. Zodra de organisatie alles op de rit heeft zullen ze dit onderwerp 

verder gaan oppakken. Er is regelmatig overleg met de bestuurder en OR, waarin 
werklast/werkdrukmeting een vast punt op de agenda is. De OR is pro-actief met dit 
onderwerp bezig 

 ZA: Op dit moment bevindt de instelling zich in de fase: "Hoe gaan we dingen 
meten?". De OR wil nl. dat er goed gemeten wordt alvorens er een plan wordt 
opgesteld. Er staan nog geen concrete acties gepland voor 2010, eerst moet men 
eruit komen hoe er gemeten dient te gaan worden. 

 ZA: De OR heeft op dit moment teveel op de agenda staan en geeft geen aandacht 
aan werkdruk/werklast, dit heeft voorlopig geen prioriteit. 
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 ZA: Er zijn nu geen concrete actieplannen opgesteld, omdat er vanuit de werknemers 
geen werkdruk/werklast wordt aangegeven. Jaarlijks wordt er een MTO gehouden 
waarin specifiek gevraagd wordt naar werkdruk/werklast.  

 ZA: In de zomer-2009 is er een MTO uitgevoerd onder alle medewerkers. De OR is 

betrokken geweest bij het opstellen van de vragenlijst van het MTO. Afgelopen najaar 
heeft men de bevindingen ontvangen van het gehouden MTO. Hieruit kwam naar 
voren dat een aantal medewerkers een te hoge werkdruk/werklast ervaart. Op dit 
moment is het hoofd HR een analyse aan het maken. Hierna zal in samenspraak met 
de OR een PVA worden opgesteld. De OR bevestigt dit. 

 ZA: Er is geen apart beleid. Het is o.a. onderdeel van het MTO en van de exit 
interviews. Bij de inwerkprogramma’s is werkdruk/werklast ook een onderwerp. Dit is 
een regelmatig terugkerend onderwerp in de normale bedrijfsvoering.  

 ZA: Na afronding van de RI&E zal commissie worden samengesteld die zich verder 
met dit onderwerp zal gaan bemoeien. 

 ZA: Men heeft op de website van FCB gekeken en daar middelen van afgehaald om te 
gebruiken. Dit is kleinschaliger aangepakt dan dat op de site staat aangegeven. 
Hieruit is een rapport gekomen die op dit moment ter goedkeuring bij de OR ligt. 
Hierna zal men op 2 locaties een onderzoek gaan doen aan de hand van een 

checklist, planning Q1 2010. Men gaat hier meten waar men de werkdruk/werklast 
ervaart. Ligt dit aan de verdeling van het werk?, zit dit in de ondersteuning?, etc. 
Hierna zullen passende maatregelen worden genomen. Wellicht dat men dit dan ook 
op deze wijze bij de overige 6 locaties gaat uitvoeren. Op dit moment is de OR aan 
zet. De opgerichte werkgroep blijft bestaan en gaat het onderzoek monitoren. De OR 
heeft afgelopen jaar benadrukt dat er een werkplan moest komen. Er is een 
werkgroep gestart waar o.a. 2 OR-leden in zitten. Men wil graag een Quickscan onder 
de medewerkers laten uitvoeren en men is nu aan het bekijken hoe dit aangepakt 
moet gaan worden. Een concreet PVA is er nu nog niet. Dit onderwerp heeft geen 
grote prioriteit gehad. OR deelt mede dat zij geen rapport hebben ontvangen, maar 
een paar A4-tjes met suggesties. De OR wil dat het onderzoek op alle vestigingen 
wordt uitgevoerd, maar de WG wil eerst starten met 1 locatie. Begin 2010 staat dit 
punt op de agenda tijdens het overleg tussen WG & OR.  

 ZA: Men heeft niet zozeer een plan voor werkdruk/werklast. Dit zit verwerven in de 

organisatie, bijvoorbeeld MTO's, reguliere overleggen, Jaarplan en Exitinterviews. In 
2007 en 2009 is een MTO gehouden. OR was niet op de hoogte van de afspraken die 
vermeld staan in de CAO. Vorige week is zij gebeld door persoon van FNV 
ABVAKABO, die haar eveneens vertelde dat er afspraken werklast zijn opgenomen in 
de CAO jeugdzorg. De OR gaat dit op de eerstvolgende OR-vergadering bespreken, 
gepland in januari 2010.  

 ZA: 6 Maanden geleden had OR nog niet veel te melden, inmiddels is er veel 
gebeurd. Er is aandacht besteed aan het onderwerp werkdruk/werklast. Inmiddels 
hebben er verschillende onderzoeken plaatsgevonden: BASAM = een MTO en een 
onderzoek vanuit de arbodienst waarbij men is aangesloten (ook hier was het thema 
werkdruk/werklast). De uitkomsten van deze onderzoeken zal het management gaan 
gebruiken om verdere plannen te maken. Dit is nog niet gebeurd vanwege een fusie. 
Volgend jaar zal er tussen WG en OR een tijdspad worden afgesproken om het thema 
werkdruk/werklast verder uit te gaan werken. De OR gaat volgend jaar per afdeling 

kijken waar de knelpunten zitten. Elke functie is verschillend en men wil een specifiek 
plan gaan maken. De communicatie tussen WG & OR verloopt super! 

 Overig:Deze organisatie valt onder 2 CAO's (CAO Jeugdzorg en CAO Welzijn)Onder de 
CAO Welzijn passen zij qua werk beter (ook qua subsidies). Deze organisatie heeft 
haar eigen beleid, dat niet heel erg uitgebreid is. Het onderwerp werklast is zeker in 
beeld. De OR geeft ook aan dat de organisatie haar eigen beleid hanteert en wordt 
ondersteund door de AVR-Commissie (= Arbo Verzuim en Re-integratie). In 2004 is 
men met deze commissie gestart, vele punten zijn reeds behandeld. Zo ook 
werkdruk/werklast, dit uit zich m.n. in RSI. Zo heeft men onlangs workshops 
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“Preventie Werkstress”gehouden. Het MTO wordt met een zekere frequentie 
uitgevoerd. De OR en het CMD (= Cluster Management en Directie) vinden inmiddels 
beiden dat het onderwerp werkdruk/werklast aangescherpt dient te worden in het 
MTO.  
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Bijlage 3 Inhoudelijke aspecten plannen van aanpak  
 
 BJZ: Het pva is opgesteld volgens de normen van het FCB (de 5 stappen). Voor elke 

stap is een werkgroep opgericht, samengesteld met mensen vanaf de werkvloer. In 
januari hopen zij de eerste concrete resultaten te kunnen laten zien. (Laat het plan 
doorsturen) WG en OR zijn heel tevreden over het proces. 

 BJZ: In 2008 is het PVA opgesteld aan de hand van FCB 5 stappenplan. Het PVA is 
momenteel in uitvoering. Dit geldt voor 2 afdelingen: Toegang en AMK (Advies 
Meldpunt Kindermishandeling). Voor de overige afdelingen, jeugdbescherming en 

jeugdreclassering is dit niet van toepassing omdat hier landelijke regels van 
toepassing zijn. De WG heeft de 1e stappen gepresenteerd afgelopen dinsdag. De OR 
gaat dit nader bekijken. Dit zal besproken worden in de OR vergadering van januari-
2010. Producten en tijd zijn beschreven. Nu bezig met de laatste stap. Hoe kun je dit 
alles financieren en hoe maak je caseload inzichtelijk. Daarover nu in gesprek met 
afdeling informatie en automatisering. 

 In de centrale or is het onderwerp besproken. Van daaruit is een commissie gevormd 

met deelnemers vanuit de centrale or, de wg en wn. Die hebben een pva opgesteld 
wat weer is ingebracht in de or. Is goedgekeurd. Dit plan is naar de lokale or's 
gegaan die daar hun eigen plannen op hebben gebaseerd. Op dit moment is alles mbt 
de pedagogisch medewerkers in kaart gebracht. Knelpunten daar waren vooral de 
hoeveelheid opleidingsuren en de nevenactiviteiten. Er is nog steeds een interim. Er 
is geen zicht op wanneer er weer verder kan worden gegaan met dit proces. 

 ZA: Er is een adviesaanvraag van de WG aan de OR voorgelegd. Hieruit zijn enkele 
actiepunten ontstaan met mogelijke oplossingen. Deze punten zijn opgenomen in het 
jaarplan van P&O. De OR verklaart werkdruk/werklast net als werkgever niet als 
problematisch (uitkomst eerder gehouden MTO). Medewerkers hebben tevens de 
mogelijkheid gehad om mee te doen aan het werkdrukspel, als daar behoefte aan 
was.  

 ZA: MTO is afgerond. Was zeer positief. Daar is beleid op geschreven voor de gehele 
organisatie. Daarnaast wordt op teamniveau ook besproken wat de werkdruk/last is 

en hoe dat eventueel kan worden teruggedrongen. Daar wordt op teamniveau een 
pva op geschreven. Daarnaast wordt het ook op management niveau bekeken. Om te 
leren van elkaar en daarboven op MT niveau. Daar wordt het overkoepelend beleid 
bewaakt en vormgegeven. Op dit moment wordt er door een extern bureau een 
onderzoek gedaan a.d.v. interviews om te inventariseren wat eventueel nog verder 
gedaan kan worden om het werk en alles wat daarbij hoort te verbeteren. Het 
ziekteverzuim vermindert door deze acties. 

 BJZ: PVA is inmiddels goedgekeurd door de OR. Willen het plan nu breder trekken en 
implementeren. Er is een voortgangsrapportage gemaakt voor de OR en dat wordt nu 
besproken. Er zijn diverse activiteiten opgepakt vanuit het PVA. Er is een 
ontwikkelprogramma voor MT opgezet waar managers als eindopdracht hebben: 
bereken een reële werklast voor eigen medewerkers voor 2010.  

 BJZ: Er is een extern bureau ingezet voor AMK en TOEGANG. Heeft alle producten en 
processen beschreven en daar normtijden aan gekoppeld. Nu kunnen ze sturen op 

uren per werknemer. Er wordt gekeken hoeveel uren een werknemer per jaar bezig 
kan zijn met de cliënt en binnen die uren is er een vastgestelde caseload mogelijk. Op 
dit moment wordt gewerkt aan de implementatie van dit plan. Er zit ook een stuk 
automatisering aan vast om wekelijks te kunnen sturen op de individuele caseload. 
Dat stuk is nog in ontwikkeling en verwacht wordt dat dit halverwege volgend jaar 
(2010) gereed zal zijn en kan worden ingevoerd. Voor de jeugdbescherming en de 
reclassering zijn de CAO normen t.a.v. werklast gehanteerd. 

 BJZ:  In dit werkplan is de opzet van het FCB gevolgd en heeft het volgen van de 
verschillende stappen tot concreet gedefinieerde resultaten geleid. 
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 BJZ: Er is een aparte commissie van de OR die zich met werklast bezig houdt.  
 BJZ: Het onderwerp werklast is hier direct gekoppeld aan het MTO en de 

verbeterpunten die daaruit voortkomen. Er zijn al diverse acties ondernomen om de 
werklast en druk te verbeteren. Dit wordt vanuit het overkoepelend orgaan gedaan 

(in de vorm van laptops voor iedereen en telefoons en keys zodat iedereen op elk 
gewenst moment en op elke gewenste plek kan werken, maar ook wordt gekeken 
naar de overlegstructuren om te voorkomen dat iedereen veel tijd kwijt is met 
overleg wordt specifiek gekeken naar wie bij welk overleg aanwezig moet zijn. ) De 
bureaus zelf hebben ook 5 succespunten waar ze mee werken. (werksfeer, ziekte, 
informatie communicatie, werkafspraken, bereikbaarheid) om de werklast te 
verbeteren. In april 2010 wordt opnieuw een MTO gehouden. Werklast zal ook hierin 
weer een belangrijke rol spelen. 

 ZA: Het PVA is uitgevoerd op de pleegzorgcentrale. Het PVA wordt aangepast en 
bijgesteld naar aanleiding van de uitkomsten van: 1) pilot bij afdeling pleegzorg en 2) 
MTO, afgelopen zomer uitgevoerd, 3) uitkomsten van de RI&E die bij alle afdelingen n 
gehouden zijn. Dit loopt nog.  

 ZA: Op dit moment bezig met het onderzoeken van de werklast bij ondersteunende 
diensten (receptie en technische dienst). Andere afdelingen (muv pedagogisch 

medew) zijn al in het verleden onderzocht dus in overleg met or nu gekozen voor 
deze diensten. Knelpunt bij pedagogisch medewerkers is dat het moeilijk meetbaar is 
allemaal. In 2010 wordt opnieuw een MTO gehouden en ook daarin zal werklast weer 
een belangrijk onderdeel zijn. 

 De organisatie handelt conform het opgestelde PVA. Bijvoorbeeld: meer aandacht 
hiervoor in het werkoverleg, er zijn een aantal trainingen/workshops 
timemanagement gegeven. Mindfulnesstraining ingevoerd = bewustwording van de 
mensen (o.a. neem je pauzes) iedereen mocht hier eenmalig aan mee doen. De 
werkgever heeft sport aangeboden. De werkgever heeft de medewerkers zeker meer 
bewust gemaakt. In het werkoverleg wordt echt specifiek aandacht gegeven aan 
werkdruk/werklast, bijv.: Ervaar je stress?, Kun je voorbeelden hiervan geven?, hoe 
denk je dat dit komt?, wat kan er aan veranderd worden? De OR gaat binnenkort de 
gemaakte afspraken evalueren en bekijken welke acties er zijn afgerond en welke er 
nog open staan.  

 ZA: Begin 2009 heeft men een MTO door een extern bedrijf laten uitvoeren. Hier 
kwamen eigenaardige cijfers uit. Toen bleek dat het bureau een vergissing had 
gemaakt. Op dit moment wordt het MTO uitgewerkt en zal rond maart 2010 afgerond 
zijn. De uitslagen t.o.v. de vorige meting zijn veel positiever, maar dit komt zeer 
waarschijnlijk door de manier van vragen stellen.  

 ZA: Men is destijds gestart met 2 projecten/thema’s, welke inmiddels zijn afgerond: 
1) Caseload ambulante hulpverleners bekijken (onderling is er nl. nogal veel 
verschil), 2) Bij alle teams, 24-uurs-setting en dagbehandelaars kijken naar de 
effectiviteit, efficiency en roosters. In de MTO’s & RI&E komt het onderwerp 
werkdruk/werklast naar voren. Onlangs is er een evaluatie gehouden met de OR, 
omdat de beleving van iedereen anders is m.b.t. dit onderwerp. In 2010 zal het MTO 
(3-jaarlijks) opnieuw gehouden worden. Vorig jaar hebben de teamcoördinatoren een 
training timemanagement gedaan, dit jaar staat dit ook in de opleidingsplannen voor 
de overige medewerkers. 

 ZA: Er zijn het afgelopen jaar 2 werkgroepen opgericht (in elke werkgroep zat een 
OR-lid), die gingen onderzoeken “Wat is er aan de hand?”. Een van de werkgroepen 
was de commissie werkgroep werkdruk, die heeft onlangs haar terugkoppeling aan 
het MT gegeven. Hieruit zijn 3 verbeterpunten gekomen: 1) Werkomstandigheden 2) 
Veranderingssnelheid 3) Bureaucratie. Elk verbeterpunt bestaat uit een hoofddoel, 
een werkdoel en een drietal werkpunten. Gebleken is dat heldere afspraken en goede 
communicatie reeds tot werkdruk/werklast verlaging hebben geleid. Men weet waar 
men aan toe is. Gemaakte afspraken worden ook nagestreefd. De folder van FCB gaat 
men verder uitwerken, deze organisatie moet nog een slag maken, maar het thema 
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staat op de agenda en het heeft de aandacht. De OR blijft druk houden om dit 
onderwerp te behandelen.  

 ZA: Vorig jaar is er een voorbereidingscommissie opgestart, die heeft een kort 
onderzoek gehouden (enquêtes, interviews) waar een vragenlijst uit voort is gekomen 

die gebruikt is voor het Medewerkersonderzoek. De RvB heeft een verbeterplan 
opgesteld, omdat uit bovenstaand Medewerkersonderzoek is gebleken dat het 
onderwerp werkdruk/werklast minder goed uit het onderzoek naar voren kwam. Het 
doel van dit verbeterplan is om elk team te laten onderzoeken welke punten 
verbeterd dienen te worden. Hierna zal een Centraal PVA worden opgesteld. 

 
Hieronder vindt u een overzicht van reacties /situaties nadat het plan van aanpak tot 
stand gekomen is: 
 ZA: Het is niet heel duidelijk wat de precieze status is van het onderwerp werklast. 

Wel wordt specifiek vermeld dat de normen zoals gesteld in de CAO nadrukkelijk 
gevolgd worden. De or heeft geïnventariseerd bij het personeel waar zij werkdruk 
ervaren. Daar is door de bestuurder beleid op geschreven. Voor zover bekend is dat 
beleid nog niet ingevoerd maar is het blijven liggen bij de bestuurder. Werklast lijkt 
even naar de achtergrond geplaatst. 

 ZA: Begin van het jaar heeft WG plan gemaakt wat door OR is goedgekeurd. Bleek 
uiteindelijk toch te ingewikkeld c.q.  niet goed genoeg. Het onderwerp is een beetje 
uit de aandacht verdwenen. Nu is wg zelf bezig om een nieuw plan te maken. Nog 
zonder medewerking en medeweten van de OR. In 2010 moet dit verder opgepakt 
gaan worden. 

 Er zijn vorig jaar diverse werkgroepen bezig geweest met het in kaart brengen van de 
werklast. Alle berekeningen zijn toen gemaakt. Daar zijn PVA's op geschreven. 
Momenteel binnen de organisatie bezig met fikse bezuinigingen en een uitbreiding. 
Het project ligt helemaal stil op dit moment. De wg heeft aan OR gecommuniceerd 
dat andere zaken een hogere prioriteit hebben op dit moment. Het wordt in 2010 
verder opgepakt. 

 
 

 


