
 

 

  

Voorstellen gezamenlijke werknemersorganisaties voor een nieuwe Cao Jeugdzorg 

Looptijd: 

1.  Een cao met een looptijd van één jaar, dus van 1 mei 2015 tot en met 30 april 2016.  

2. Een cao met een langere looptijd is niet onbespreekbaar. De onderstaande 

voorstellen zijn voorstellen voor een eenjarige cao.  

 

Koopkracht: 

1. Een salarisverhoging van 3% met ingang van 1 mei 2015 met een vloer van € 900 per 

jaar. 

2. We willen dat iedereen die werkzaam is bij een Jeugdzorgorganisatie, inclusief 

directies en leden van de Raden van Bestuur onder de cao komen te vallen. 

 

Werkzekerheid; eerlijkere verdeling van werk en een fatsoenlijk vangnet 

De Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen 10 jaar drastisch gewijzigd. Steeds minder 

werknemers hebben een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ook in de Jeugdzorg 

hebben we deze ontwikkeling gezien. Allerlei vormen van flexibiliteit zorgen ervoor dat er 

steeds minder baan- en inkomenszekerheid is. We kennen ZZP, payroll, 0-uren, min-max, 

draaideuren met tijdelijke contracten, gebroken diensten enzovoort.  

Alhoewel wij niet per definitie tegen flexibiliteit en mobiliteit zijn, vinden wij dat op dit 

moment de balans is doorgeschoten waarbij teveel risico’s worden afgewenteld op 

werknemers die zelf vaak weinig te kiezen hebben. Daarom stellen wij voor: 

1.      We hebben moeten vaststellen dat payrolling ook in de Jeugdzorg her en der voor begint 

te komen. Dat vinden we een ongewenste ontwikkeling; we willen daarom een verbod op 

payrolling in de cao opnemen. 

2.      We willen de afspraken die in de Stichting van de Arbeid zijn gemaakt over de 

beperking van 0-urencontracten in de zorg (waaronder de Jeugdzorg) vertalen naar de cao 

Jeugdzorg. 

 



 

 

3.      We maken ons zorgen over de werkgelegenheid en de instroommogelijkheden voor 

jongeren in de Jeugdzorg. En willen daarom afspraken maken over een zogenaamd 

generatiepact waarbij ouderen, op vrijwillige basis, minder gaan werken, terwijl er voor die 

oudere werknemers aantoonbaar jongeren in dienst treden. Uitgangspunt daarbij is dat 

jongeren dan in dienst treden op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij de 

gemeenten zijn succesvolle pilots ontwikkeld, waarbij bijvoorbeeld werknemers van 55 jaar 

en ouder een 80-90-100- afspraak krijgen aangeboden: 80 procent werken tegen 90 procent 

van het salaris en 100 procent van de pensioenopbouw. 

We willen bezien of we een dergelijke afspraak ook kunnen gebruiken om werknemers met 

veel werkervaring een coachende rol te laten spelen bij werknemers met weinig 

werkervaring, bijvoorbeeld in een meester/gezel-achtige constructie. 

4.      We hebben moeten vaststellen dat artikel 15 van de Cao Jeugdzorg onvoldoende 

zekerheden biedt voor werknemers bij overname van werk door een andere 

(jeugdzorg)aanbieder. We willen steviger verankeren dat werknemers bij overgang naar een 

andere organisatie, zeker als het binnen de Jeugdzorg is, overgaan met behoud van huidige 

rechten waaronder begrepen contractvorm en anciënniteit.  

5.     Mede door de invoering van de nieuwe jeugdwet wordt het lastiger om de 

werkingssferen van de verschillende cao’s, waaronder de cao Jeugdzorg, goed van elkaar te 

onderscheiden. We willen een procesafspraak maken om met relevante cao-partijen in Zorg 

& Welzijn en in elk geval binnen het sociaal domein hierover in gesprek te raken. 

6.     We willen afspraken maken over het repareren van opbouw en duur van de ww en 

willen daarbij aansluiting zoeken bij de adviezen van de SER en de aanbevelingen van de 

Stichting van de Arbeid. 

 

Ontwikkeling 

Om goede kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden en inhoudelijke vernieuwing te 

realiseren, is het belangrijk dat de focus komt te liggen op vertrouwen in de werknemer Een 

werkelijke transformatie in de jeugdzorg komt niet alleen door gewijzigde structuren maar 

door de inzet van expertise en handelingsruimte van werknemers. Een werknemer moet 

voldoende gefaciliteerd worden om die ruimte ook daadwerkelijk te kunnen benutten. 

Naast de professionele ruimte is ontwikkeling, mobiliteit en arbeidsmarktfitheid van 

wezenlijk belang om de positie op de (interne) arbeidsmarkt te behouden en te verbeteren. 

Deze investeringen dienen in financiële zin door de werkgever gefaciliteerd te worden, zeker 

wanneer het gaat om beroepsnoodzakelijke investeringen.  



 

 

 

Daarom stellen wij in dit kader voor: 

1. Dat werkgever en werknemer er gezamenlijk zorg voor dragen dat elke werknemer 

een meerjarig persoonlijk ontwikkelingsplan opstelt. Daartoe kan de “POP” gebruikt 

worden. Daarin wordt de (toekomstige) ontwikkelingsbehoefte opgenomen. In de 

nieuwe overeen te komen cao zou wat ons betreft dat steviger neer gezet moeten 

worden in artikel 33, lid 1 c. Wij willen hierbij eveneens de mogelijkheden bezien om 

te komen tot een meer persoonlijk opleidingsbudget.  

2. Het percentage van het opleidingsbudget in artikel 33, lid 1 van de cao te verhogen 

naar 2%. 

3. We willen de vorig jaar gemaakte afspraken over de (her)registratie van werknemers 

evalueren. Deze afspraken zijn opgenomen in artikel 33.4. Ons uitgangspunt daarbij 

is dat de vergoedingsregeling voor gedragswetenschappers, daar waar deze negatief 

afwijkt, gelijk getrokken dient te worden met die van jeugdzorgwerkers. Daarbij 

willen we bezien of het in het artikel genoemde bedrag van € 100 voor 

registratiekosten voldoende is gebleken. 

4. Beroepsethische reflectie: het ontbreekt zorgverleners vaak aan tijd en kennis met 

betrekking tot ethische reflectie. Wij stellen voor om, bijvoorbeeld met 

gebruikmaking van de door het bestuur van FCB aan de cao-tafel ter beschikking 

gestelde middelen, handvatten in bijvoorbeeld gespreksmodellen, 

trainingen/gastlessen en themadagen te ontwikkelen 

 

Overige punten 

1.      We stellen vast dat werkdruk en het beheersen van werklast nog steeds een probleem is 

in de Jeugdzorg. Er bereiken ons signalen dat werknemers, mede als gevolg van de 

stelselherziening, een soms onverantwoorde zaakvoorraad hebben. We willen, al dan niet in 

werkgroepverband, bezien of het mogelijk is om naast of in plaats van de huidige 

caseloadnormen, er een instrument kan worden ontwikkeld waardoor per organisatie met 

instemming van de OR en per medewerker afspraken kunnen worden gemaakt over aantal 

casussen, extra werkzaamheden en persoonlijke omstandigheden. In tijden van 

aanbesteding, tuchtrechtregels en groeiende concurrentie zou zo’n persoonlijke target als 

een bescherming moeten gelden. 

 



 

 

 

2.     We willen in de regeling tegemoetkoming woon-werkverkeer de eigen bijdrage 

afschaffen bij een reisafstand van maximaal 30 kilometer enkele reis. 

3.     We willen  de bepaling in artikel 37.1 schrappen. In dat artikel is bepaald dat voor een 

kaderlid tevens lid van de Ondernemingsraad maximaal 100 uur van de kaderfaciliteiten 

wordt afgetrokken in relatie tot artikel 35.4 

4.     We willen bezien of de afspraken over rechtsbescherming bij tuchtrecht (artikel 5.3 van 

de cao) voldoende zijn in relatie voor adequate rechtsbijstand van die werknemer tot de 

tuchtrechtregeling voor werkers in de Jeugdzorg. Er zijn in elk geval enkele werkgevers die, 

in onze ogen onterecht, werknemers adviseren om ter zake een verzekering af te sluiten. 

Daarnaast zijn we van mening dat een werknemer die betrokken wordt in een klacht-, straf- 

of tuchtrechtprocedure zelf, binnen redelijke grenzen, moet kunnen bepalen waar hij of zij 

juridische bijstand wil betrekken. 

      

 


