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HOOFDSTUK 7. HOOFDSTUK 7. HOOFDSTUK 7. HOOFDSTUK 7.     

SAMENVATTING & DISCUSSIE 

  



InleidingInleidingInleidingInleiding    

Dit proefschrift staat in het teken van de professionaliteit van de jeugdzorgwerker in de 

Provinciale residentiële Jeugdzorg, de Justitiële residentiële Jeugdzorg en Bureau Jeugdzorg. Er is 

onderzocht in welke mate en op welke manier persoons- en werkgebonden kenmerken van de 

jeugdzorgwerker samenhangen met en bijdragen aan de kwaliteit en effectiviteit van de 

jeugdzorg.  

Op grond van de in dit proefschrift beschreven studies zijn de volgende factoren het 

belangrijkst wat betreft hun relatie met de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdzorg: leeftijd – 

sekse – etniciteit, werkervaring, opleidingsniveau, persoonlijkheidskenmerken, competenties, 

werkomstandigheden, teamfunctioneren, evidence-based werken en de therapeutische relatie. 

Na de samenvatting wordt ingegaan op deze factoren om te bespreken hoe deze samenhangen 

met de kwaliteit en de effectiviteit van de jeugdzorg en hoe deze verder verbeterd kunnen 

worden. 

 

 SamenvattingSamenvattingSamenvattingSamenvatting    

De kwaliteit van de jeugdzorg wordt in belangrijke mate bepaald door de professionaliteit van de 

jeugdzorgwerkers, de effectiviteit van de jeugdzorginterventies en de mate waarin organisaties 

erin slagen om goede werkomstandigheden voor de jeugdzorgwerkers te realiseren. De factoren 

die de kwaliteit van de organisaties en het professionele handelen van jeugdzorgwerkers bepalen 

zijn tot op heden in onderzoek onderbelicht gebleven. In dit proefschrift is de focus gelegd op a) 

de jeugdzorgwerker zelf en b) de omstandigheden waaronder de jeugdzorgwerkers hun werk 

verrichten. 

De persoons- en werkgebonden kenmerken die mogelijk van invloed zijn op het 

professionele handelen van de jeugdzorgwerker, en die daarmee de kwaliteit van de 

jeugdzorgwerker bepalen, zijn beschreven aan de hand van het Kwadrantenmodel van Beutler et 

al. (2004). Het Kwadrantenmodel verdeelt de kenmerken van jeugdzorgwerkers langs twee 

dimensies. Bij de eerste dimensie gaat het om kenmerken van jeugdzorgwerkers die a) 

persoonsgebonden zijn, zoals leeftijd, sekse en etniciteit en b) die werkgerelateerd zijn, zoals 

werkervaring en opleidingsniveau. Daarnaast wordt in het Kwadrantenmodel met behulp van een 

tweede dimensie onderscheid gemaakt tussen kenmerken die a) objectief vast te stellen zijn door 

middel van meten of registreren, zoals leeftijd en werkervaring en b) kenmerken die minder 

objectief vast te stellen zijn, zoals persoonlijkheidskenmerken en competenties. Deze worden, in 

dit proefschrift, subjectieve kenmerken genoemd. Het Kwadrantenmodel bestaat uit vier 

kwadranten, waarin alle relevante kenmerken van jeugdzorgwerkers beschreven kunnen worden. 

De persoons- en werkgebonden kenmerken zijn beschreven in de hoofdstukken 2, 5 en 6, waarbij 

onderzocht is in welke mate deze kenmerken samenhangen met a) de effectiviteit van de 



jeugdzorg (hoofdstukken 3 en 4), b) het welbevinden van de jeugdzorgwerkers (hoofdstuk 5) en c) 

de kwaliteit van de therapeutische relatie (hoofdstuk 6). In hoofdstuk 5 is tevens aandacht 

besteed aan de samenhang tussen de werkomstandigheden van de jeugdzorgwerkers (bij Bureau 

Jeugdzorg) en hun welbevinden. 

De kwaliteit van de organisatie heeft betrekking op a) de mate waarin 

jeugdzorgwerkers betrokken worden bij het ontwikkelen, plannen en implementeren van 

het behandelprogramma, b) de mate waarin het management betrokkenheid toont bij de 

uitvoering van het behandelprogramma, c) de mate waarin de organisatie materiële en 

personele voorwaarden creëert voor de medewerkers, d) de stabiliteit van de organisatie 

en e) de mate waarin aan de jeugdzorgwerkers discretionaire ruimte geboden wordt om 

hun aanpak af te stemmen op de mogelijkheden van de cliënt(en). 

In hoofdstuk 2 is een overzicht gegeven van de objectieve persoons- en werkgebonden 

kenmerken (N = 1.952)    van residentiële jeugdzorgwerkers (Provinciale Jeugdzorg en Justitiële 

Jeugdzorg) en jeugdzorgwerkers bij Bureau Jeugdzorg in Nederland. Hieruit komt onder andere 

naar voren dat er nog veel residentiële jeugdzorgwerkers werkzaam zijn zonder relevante 

beroepsopleiding. De jeugdzorgwerkers zijn gemiddeld ruim 35 jaar en hebben gemiddeld 5,3 

jaar ervaring in hun functie. Op die plaatsen waar jeugdzorgwerkers meer door kunnen groeien 

naar een hogere functie zijn jeugdzorgwerkers langer werkzaam. Dit kan verklaard worden 

doordat jeugdzorgwerkers die langer blijven werken meer kans hebben om door te stromen naar 

een hogere functie, maar ook andersom kunnen meer doorgroeimogelijkheden ervoor zorgen dat 

jeugdzorgwerkers langer willen blijven. Het bieden van doorgroeimogelijkheden aan 

jeugdzorgwerkers lijkt een adequaat middel te zijn om jeugdzorgwerkers te binden aan de 

organisatie. 

Hoofdstuk 3 is een narrative review van studies (N = 7) die zijn verricht naar kenmerken 

(eigenschappen) van residentiële jeugdzorgwerkers die mogelijk bijdragen aan de kwaliteit van de 

jeugdzorg. Doel van deze narrative review was het schetsen van een persoonlijkheid- en 

competentieprofiel waar residentiële jeugdzorgwerkers aan zouden moeten voldoen om bij te 

dragen aan de kwaliteit van de residentiële jeugdzorg. Qua persoonlijkheidsfactoren zou een 

goede jeugdzorgwerker emotionele stabiel, extravert, en vriendelijk en moeten zijn. Bovendien 

zou de jeugdzorgwerker open moeten staan voor nieuwe ervaringen. Bij competenties gaat het 

vooral om a) het ontwikkelen van een warme en positieve relatie met de jeugdige, b) het creëren 

van een veilig en gestructureerd leefklimaat, c) jeugdigen activeren en actief betrekken bij de 

hulpverlening (empowerment) en d) goede communicatieve eigenschappen. Een narrative review 

kan geen aanspraak maken op empirische evidentie, omdat er voor het opnemen van studies in 

de review geen eisen worden gesteld aan het gevolgde onderzoeksdesign, zoals wel het geval is 

bij een systematische review of een meta-analyse. Daarom moeten deze profielen nog door 

middel van empirisch onderzoek getoetst worden. 



In hoofdstuk 4 is een meta-analyse van gecontroleerde studies (N = 27) beschreven naar 

de effectiviteit van de residentiële jeugdzorg. Uit deze meta-analyse is gebleken dat residentiële 

jeugdzorg effectief kan zijn, mits er gebruik gemaakt wordt van evidence-based interventies, in 

het bijzonder interventies die gestoeld zijn op cognitief-gedragstherapeutische principes. Geen 

van de studies in de meta-analyse heeft echter gerapporteerd over kenmerken van residentiële 

jeugdzorgwerkers, zodat geen moderatorenanalyse met deze kenmerken kon worden uitgevoerd. 

Vooralsnog is het dus ongewis of het persoonlijkheids- en het competentieprofiel, zoals 

ontwikkeld en beschreven in hoofdstuk 3, de toets van empirisch onderzoek kan doorstaan. Wel 

heeft de meta-analyse overtuigend aangetoond dat evidence-based werken effectief is en dat niet 

volstaan kan worden met het bieden van zorg in groepsverband, zonder behandeling. 

Hoofdstuk 5 beschrijft het welbevinden van jeugdzorgwerkers (N = 259) bij Bureau 

Jeugdzorg en de predictoren voor dit welbevinden op het gebied van werkomstandigheden en 

persoons- en werkgebonden kenmerken van de jeugdzorgwerkers. Het welbevinden van 

jeugdzorgwerkers is naast effectieve interventies en goede werkomstandigheden van invloed op 

de kwaliteit en de effectiviteit van de hulp. Uit de multilevel analyse blijkt dat de mate van 

welbevinden van de jeugdzorgwerkers bij Bureau Jeugdzorg voor 41% wordt verklaard door 

kenmerken van individuele medewerkers. Het bezitten van competenties, zoals a) de 

zogenaamde Therapeutic Offered Conditions (TOC’s1), b) het bieden van structuur, c) 

empowerment van de jeugdigen en d) communicatieve competenties draagt bij aan het 

welbevinden, daarnaast blijken het persoonlijkheidskenmerk emotionele stabiliteit, positieve 

werkervaringen, en het bezitten van veerkracht gerelateerd te zijn aan een hogere mate van 

welbevinden. Langer werkzaam zijn bij Bureau Jeugdzorg, werkdruk, het persoonlijkheidskenmerk 

nieuwsgierigheid, werklast verhogende omstandigheden, de manier waarop de ziektevervanging 

van zieke collega’s is geregeld, organisatiestress en het ervaren van negatieve werkervaringen 

zijn gerelateerd aan een lagere mate van welbevinden van de medewerkers. Multilevel analyse 

wijst verder uit dat verschillen in de mate van welbevinden voor 12% toegeschreven kunnen 

worden aan teamkenmerken. Het gaat hierbij om positieve en negatieve werkervaringen en 

werkdruk. Een open en positieve wijze van communiceren binnen het team (teamcultuur) over 

deze aspecten hangt samen met het welbevinden. Hoewel het welbevinden in overwegende mate 

gerelateerd is aan kenmerken van de individuele medewerkers, zowel persoons- als 

werkgebonden, leveren ook teamkenmerken nog een substantiële bijdrage. 

Tot slot gaat hoofdstuk 6 over de therapeutische relatie tussen jeugdigen (N = 209) in 

residentiële zorg en hun groepsleiders (N = 203). De kwaliteit van de therapeutische relatie wordt 

voor 32% bepaald door kenmerken van de jeugdzorgwerker en voor 12% door kenmerken van de 

jeugdige zelf. Voor het grootste gedeelte, namelijk 55%, is de kwaliteit van de therapeutische 

relatie toe te schrijven aan kenmerken die te maken hebben met de uniciteit van de relatie 

                                                      
1 Empathie, echtheid en onvoorwaardelijke acceptatie (Rogers, 1957, 1980) 



tussen jeugdige en jeugdzorgwerker. Hierbij kan gedacht worden aan kenmerken als ‘de klik’ die 

er is tussen behandelaar en jongere. Het gaat in die zin dus meer om relatiegebonden dan om 

persoonsgebonden kenmerken die de kwaliteit van de therapeutische relatie bepalen.  

In dit proefschrift is het Kwadrantenmodel van Beutler et al. (2004) gebruikt om relevante 

kenmerken van jeugdzorgwerkers te ordenen. Met behulp van dit model zijn de kenmerken 

beschreven in een viertal kwadranten. De subjectieve persoonsgebonden kenmerken (Kwadrant 

C) vertonen wat betreft de kenmerken emotionele stabiliteit en veerkracht een relatie met de 

kwaliteit van de jeugdzorg. Dat geldt ook voor de competenties behorende bij de subjectief 

werkgebonden kenmerken (Kwadrant D). Daarnaast is het werken met evidence-based 

interventies essentieel voor de effectiviteit. Effectiviteit is mede afhankelijk van het welbevinden 

van de medewerkers; het welbevinden blijkt daarbij eveneens voor een groot deel beïnvloed te 

worden door de kenmerken van de individuele medewerkers. In mindere mate spelen 

teamfactoren een rol bij het welbevinden. Hoewel de subjectieve kenmerken van de individuele 

werker zeer bepalend blijken te zijn, is dat niet het geval bij de therapeutische relatie; hierbij zijn 

juist de kenmerken van de relatie zelf het meest bepalend.  

 
 
DiscussieDiscussieDiscussieDiscussie    
    
Naar aanleiding van resultaten van de studies die in dit proefschrift opgenomen zijn,  is er een 

aantal thema’s te onderscheiden dat nadere discussie behoeft met het oog op de versterking van 

de factoren die de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdzorg en het welbevinden van de 

medewerkers beïnvloeden. Het gaat hierbij om leeftijd, sekse en etniciteit, werkervaring, 

opleidingsniveau, persoonlijkheidskenmerken, competenties, het kwadrantenmodel, 

werkomstandigheden, teamfunctioneren, evidence-based werken en de therapeutische relatie. 

 

Leeftijd, sekse en etniciteit van de jeugdzorgwerker 

De gemiddelde leeftijd van de jeugdzorgwerkers vertoont weinig variatie tussen de sectoren die in 

dit proefschrift onderwerp van studie zijn (Provinciale Jeugdzorg, Justitiële Jeugdzorg en Bureau 

Jeugdzorg). De gemiddelde leeftijd schommelt rond de 35 jaar. Mannen zijn daarbij gemiddeld 

een paar jaar ouder dan de vrouwelijke jeugdzorgwerkers. De sekseverdeling verschilt sterk per 

sector. Mannelijke groepsleiders blijken vooral te werken in de residentiële jeugdzorg die wordt 

geboden op een instituutsterrein.  

De vraag is of sekse van de residentiële jeugdzorgwerkers van belang is voor de kwaliteit 

van de therapeutische relatie en voor de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdzorg. In hoofdstuk 

6, waar het onderzoek naar de therapeutische relatie tussen jeugdzorgwerkers en jeugdigen 

wordt beschreven, is geen verschil aangetroffen in de manier waarop jongens en meisjes de 

therapeutische relatie met de hun vrouwelijke of mannelijke jeugdzorgwerkers (groepsleiding) 



waarderen. Er bestaan, voor zover bekend, geen andere studies die aantonen dat 

sekseverschillen van hulpverleners van invloed zijn op de kwaliteit van de therapeutische relatie 

of de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdzorg. Het lijkt voor de hand te liggen om in 

opvoedkundige situaties te streven naar een evenredige man–vrouw verdeling, zodat jeugdigen 

bijvoorbeeld ervaringen kunnen opdoen met beide seksen, maar er bestaat nauwelijks of geen 

empirische evidentie die het belang van een evenredige sekseverdeling ondersteunt.  

Bij Bureau Jeugdzorg werken 4,3% jeugdzorgwerkers met een niet-westers allochtone 

achtergrond (NWA). Dat is aanzienlijk minder dan in de residentiële jeugdzorg, waar het 

percentage ruim boven de 10% ligt. Bij etniciteit lijkt een vergelijkbaar fenomeen zichtbaar als bij 

sekseverdeling. Binnen de residentiële jeugdzorg die op een instituutsterrein plaatsvindt, werken 

namelijk meer (vooral mannelijke) NWA jeugdzorgwerkers (14,6%). In de crisisopvang is dat zelfs 

25%. Bij leefgroepen in de wijk is het percentage jeugdzorgwerkers met een niet-westers 

allochtone achtergrond 6,9% en in de gezinshuizen 0%.  

Net als bij sekseverdeling is er bij etniciteit geen empirische evidentie voor een relatie 

tussen etnische achtergrond van jeugdzorgwerkers en effectiviteit van jeugdzorg. In Nederland 

heeft 17% van de jeugdigen een allochtone achtergrond. In de justitiële jeugdinrichtingen heeft 

meer dan de helft van de opgenomen jeugdigen een allochtone achtergrond. Het percentage 

jeugdzorgwerkers blijft daar ver bij achter. De vraag is of deze ietwat scheve verhouding nadelig is 

voor de kwaliteit van de therapeutische relatie en voor de kwaliteit en effectiviteit van de 

jeugdzorg. Het lijkt voor de hand te liggen om te streven naar een evenredige verdeling tussen 

allochtone jongeren en hun begeleiders. Allochtone jeugdigen en hun begeleiders met een (niet-

westerse) allochtone achtergrond worden echter vaak ten onrechte als één groep beschouwd. In 

feite kan er niet gesproken worden van ‘de allochtone jeugdige’ aangezien er vele etnische 

groepen bestaan en binnen deze groepen ook weer verschillende groepen te onderscheiden zijn 

(Noorda, Kuiper, & Reubsaet, 2002). 

Een mogelijk voordeel van een overeenkomstige etnische achtergrond van de jeugdige en 

zijn of haar jeugdzorgwerker kan zijn dat de jeugdzorgwerker beter op de hoogte is van bepaalde 

taalcodes, cultureel bepaalde gebruiken en derhalve beter in staat is om het vertrouwen van de 

jeugdige en diens ouders te winnen. Om dit te kunnen onderzoeken, dient er meer onderscheid 

gemaakt te worden in de groep jeugdigen met een (niet-westerse) allochtone achtergrond. Het 

streven naar meer allochtone jeugdzorgwerkers vanuit het oogpunt van kwaliteit en effectiviteit 

van de jeugdzorg lijkt echter vooralsnog onvoldoende onderbouwd te kunnen worden met 

empirisch onderzoek. 

 

Ervaring van jeugdzorgwerkers 

In de Justitiële Jeugdzorg zijn de meest ervaren jeugdzorgwerkers werkzaam. Zij hebben 

gemiddeld 7,2 jaar ervaring. De gemiddelde werkervaring in de Provinciale Jeugdzorg ligt rond de 



vijf jaar. De werkervaring bij Bureau Jeugdzorg is het laagste, maar met gemiddeld 4,2 jaar niet 

erg laag. Een ruime werkervaring lijkt een wenselijk kenmerk van jeugdzorgwerkers omdat dit de 

stabiliteit van het personeelsbestand ten goede komt. Wanneer een jeugdzorgwerker echter 

langer werkzaam is bij dezelfde werkgever kan dit ook nadelig uitwerken, zoals we hebben 

geschetst in hoofdstuk 5. De jeugdzorgwerkers scoren lager op welbevinden wanneer zij langer 

werkzaam zijn bij Bureau Jeugdzorg. Naast het aantal jaren werkervaring is het de aard van de 

ervaring die bepaalt of deze een positief of negatief effect heeft op het welbevinden van de 

jeugdzorgwerkers. Het ervaren van positieve werkervaringen heeft een gunstige invloed op 

welbevinden en het ervaren van negatieve werkervaringen een ongunstige. 

 Het aantal jaren dat een jeugdzorgwerker werkzaam is in dezelfde functie kan na verloop 

van tijd het welbevinden doen afnemen. Zo is het mogelijk dat de uitdaging, motivatie en het 

plezier om steeds hetzelfde werk te doen na verloop van tijd vermindert. We zien dat zowel 

beginnende als meer ervaren jeugdzorgwerkers een lagere arbeidssatisfactie hebben (van der 

Ploeg & Scholte, 2003). Bij meer ervaren groepsleiders zit de oorzaak van de lagere satisfactie 

voornamelijk in het werk zelf. Tilanus (1999) veronderstelt dat dit te maken heeft met de 

toegenomen psychologische afstand tussen de oudere groepsleider en de jeugdigen. Jongere 

groepsleiders zijn over de gehele linie minder tevreden dan de oudere collega’s. Daarbij gaat het 

zowel om ondersteuning, autonomie, het werk zelf als om de arbeidsvoorwaarden (van der Ploeg 

& Scholte, 2003). 

Beginnende jeugdzorgwerkers ervaren vaak binnen twee jaar dat ze niet opgewassen zijn 

tegen de eisen die dit beroep aan hen stelt en stromen dan vrij snel uit naar een andere functie 

of een ander beroep. Een indicatie hiervoor zien we terug in de Provinciale Jeugdzorg (hoofdstuk 

2), waar de helft van de jeugdzorgwerkers korter dan twee jaar werkzaam is.  

Ook kan het nadelig zijn wanneer groepsleiders met een hogere opleiding en meer 

kwaliteiten en ambitie te lang blijven hangen op een niveau waar ze uit dreigen te groeien (Bolink, 

van Rijkom & Uylenbroek, 1989; Meinen, van Leeuwaarde & van Diepen, 2002; Tilanus, 1999). 

Een uitgebalanceerde opbouw wat betreft ervaringsjaren onder jeugdzorgwerkers lijkt daarom 

belangrijk. 

 

Opleidingsniveau 

In de residentiële jeugdzorg is het aantal jeugdzorgwerkers zonder een relevante gerichte 

beroepsopleiding hoog. Het percentage varieerde van 31,7% in 2008 (H 2) bij de Justitiële 

Jeugdzorg tot 11,1% in 2011 (hoofdstuk 6) bij Jeugdzorgplus. Bureau Jeugdzorg vormt hierop een 

uitzondering (H 5), met 4,6% jeugdzorgwerkers zonder gerichte beroepsopleiding. Opvallend is 

het hoge percentage jeugdzorgwerkers dat in 2011 in opleiding was voor een beroepsgerichte 

opleiding. Duidelijk is dat er wat gaande is in de jeugdzorg wanneer het gaat om de 

professionaliteit van de jeugdzorgwerkers. De PIJ brief van minister Donner (2006) en het 



Actieplan Professionalisering van de Jeugdzorg (2007) hebben hier mogelijk aan bijgedragen, 

doordat daar sterk de nadruk is gelegd op het verhogen van het opleidingsniveau van de werkers. 

 Ofschoon het lastig is om het belang van goed opgeleide en getrainde jeugdzorgwerkers 

empirisch aan te tonen, lijkt het plausibel om te veronderstellen dat goed opgeleide en getrainde 

professionals van belang zijn om jeugdzorginterventies adequaat uit te kunnen voeren en de 

juiste competenties te ontwikkelen, waaronder de vaardigheid om een goede therapeutische 

relatie met de jeugdigen op te bouwen. Het lijkt daarmee een goede zaak om veel aandacht te 

besteden aan de opleiding van jeugdzorgwerkers. 

In 2008 werkte 31,7% zonder gerichte opleiding, terwijl slechts een klein deel (3,9%) op 

dat moment in opleiding was. Nu, in 2011, volgt bijna een kwart van alle jeugdzorgwerkers een 

opleiding en is het percentage jeugdzorgwerkers dat zonder gerichte opleiding werkt en niet in 

opleiding is  met 11,3% aanzienlijk lager. Het percentage mannelijke jeugdzorgwerkers zonder 

diploma is aanzienlijk groter dan het aandeel vrouwelijke jeugdzorgwerkers. 

In de jeugdzorg is sprake van zowel onderkwalificatie als overkwalificatie, met name in de 

residentiële jeugdzorg. Niet alleen is daar een deel van de jeugdzorgwerkers ondergekwalificeerd, 

maar heeft een hoog percentage pedagogisch medewerkers (42%) en groepsleiders (27%) een 

HBO opleiding afgerond, terwijl deze jeugdzorgwerkers op een MBO functie werken. Het 

potentieel van deze jeugdzorgwerkers wordt niet volledig benut doordat zij functies uitoefenen 

onder hun niveau. In beide gevallen is er sprake van een mismatch die nadelige gevolgen kan 

hebben, zoals het niet beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden bij 

ondergekwalificeerde jeugdzorgwerkers en minder uitdaging en geringere motivatie in het werk, 

hoger verloop dan wel meer vertrekgeneigdheid bij overgekwalificeerde jeugdzorgwerkers. In 

beide situaties kan dit nadelig uitpakken voor de kwaliteit van de jeugdzorg. Dit pleit ervoor om 

het fenomeen van onder- en overkwalificatie aan beide zijden aan te pakken. Het aantal 

jeugdzorgwerkers zonder relevante beroepsopleiding zou verminderd moeten worden door deze 

groep op te leiden op MBO niveau. De HBO opgeleide jeugdzorgwerkers zouden deels de hogere 

functies kunnen bekleden, zoals pedagogisch medewerker A en senior groepsleider, die meer 

coördinerende activiteiten vragen en een meer abstract denkniveau. 

Van alle jeugdzorgwerkers met een gerichte beroepsopleiding heeft bijna 64% een HBO 

opleiding gevolgd en een kleine 35% een MBO opleiding. Beperken we ons tot de residentiële 

jeugdzorg, dan komt het percentage MBO opgeleide jeugdzorgwerkers uit op ongeveer 46%. Bij 

Bureau Jeugdzorg werken nagenoeg uitsluitend HBO opgeleide jeugdzorgwerkers en een klein 

percentage WO opgeleiden. Het HBO opleidingsniveau komt overeen met het functieniveau. Bij 

Bureau Jeugdzorg werken geen MBO opgeleide jeugdzorgwerkers. De vrouwelijke 

jeugdzorgwerkers hebben in meerderheid een HBO opleiding genoten, de mannelijke 

jeugdzorgwerkers hebben in meerderheid een MBO opleiding. Niet de sector lijkt bepalend te zijn 

voor het opleidingsniveau, maar de sekseverdeling. Naarmate er meer vrouwen werkzaam zijn in 



een sector (Provinciale Jeugdzorg) neemt het aandeel HBO opgeleide jeugdzorgwerkers ook 

navenant toe.  

 

Persoonlijkheidskenmerken 

Op basis van de uitkomsten in hoofdstuk 3 is het gewenst dat jeugdzorgwerkers voldoen aan een 

persoonlijkheidsprofiel dat gekenmerkt wordt door emotionele stabiliteit, extraversie, 

vriendelijkheid en nieuwsgierigheid. Er zijn geen indicaties gevonden dat de 

persoonlijkheidsfactor zorgvuldigheid van invloed zou zijn op de kwaliteit en de effectiviteit van de 

jeugdzorg. Daarnaast zijn de jeugdzorgwerkers bij voorkeur in hoge mate veerkrachtig. Dit profiel 

komt naar voren uit een narrative review van studies (hoofdstuk 3) en is gebaseerd op meningen 

van jeugdzorgwerkers, cliënten en andere deskundigen uit het praktijkveld van de residentiële 

jeugdzorg. Toetsing van dit profiel is met het oog op het verkrijgen van meer empirische kennis 

hierover van belang. 

In hoofdstuk 5 bleek dat vooral de persoonlijkheidseigenschappen ‘emotionele stabiliteit’ 

en ‘veerkracht’ bijdragen aan het welbevinden van jeugdzorgwerkers. Jeugdzorgwerkers bij 

Bureau Jeugdzorg scoren gemiddeld op emotionele stabiliteit, terwijl residentiële 

jeugdzorgwerkers bovengemiddeld scoren op dit persoonlijkheidskenmerk ten opzichte van een 

vergelijkbare normgroep. Jeugdzorgwerkers bij Bureau Jeugdzorg scoren daarentegen 

bovengemiddeld op veerkracht, terwijl residentiële jeugdzorgwerkers hier gemiddeld op scoren.  

Emotionele stabiliteit en veerkracht komen zowel uit de narritive review als uit het 

onderzoek naar welbevinden naar voren als belangrijke persoonlijkheidseigenschappen met het 

oog op de kwaliteit en de effectiviteit van de jeugdzorg. In het selectiebeleid van 

jeugdzorgorganisaties is het te overwegen om jeugdzorgwerkers aan te trekken met de gewenste 

persoonlijkheidskenmerken.  

 

Competenties van jeugdzorgwerkers 

Het bezitten van een aantal competenties, zoals  a) Therapeutic Offered Conditions (TOC’s2), b) 

het bieden van adequate structuur, c) het bieden van empowerment gericht op meer controle en 

invloed van de jeugdige over zijn eigen leven, en d) relevante communicatieve competenties, 

blijkt samen met emotionele stabiliteit de sterkste voorspeller voor het welbevinden van de 

jeugdzorgwerkers.  

Al deze competentiegebieden hangen sterk met elkaar samen. Jeugdzorgwerkers scoren 

hoog of minder hoog op alle competenties. Dit wijst erop dat er competente en minder 

competente jeugdzorgwerkers zijn en dat tussen de afzonderlijke competenties niet te 

differentiëren valt. Er lijkt dus niet zozeer sprake te zijn van jeugdzorgwerkers met verschillende 

competentieprofielen, waarbij de een competent is in bijvoorbeeld empowerment en een ander in 

                                                      
2
 Empathie, echtheid en onvoorwaardelijke acceptatie (Rogers, 1957, 1980) 



het bieden van structuur. Het bezitten van de hierboven genoemde competenties draagt bij aan 

het welbevinden van de jeugdzorgwerkers en daarmee ook aan de kwaliteit van de jeugdzorg. 

Aandacht voor het verder ontwikkelen of onderhouden van deze competenties door middel van 

opleiding, scholing, werkbegeleiding, super- en intervisie is gewenst.  

 

Werkomstandigheden 

Welbevinden van de jeugdzorgwerker hangt samen met persoonlijke kenmerken, maar ook de 

werkomstandigheden spelen een rol. Vooral werkdruk, het ervaren van positieve en negatieve 

werkervaringen en organisatiestress blijken samen te hangen met het welbevinden. 

In jeugdzorgorganisaties wordt over het algemeen wel gestuurd op werklast, in de vorm 

van een evenredige verdeling van de caseload, maar niet op werkdruk. In de meest recente CAO 

Jeugdzorg bijvoorbeeld zijn afspraken gemaakt om de werklast te reguleren en te beheersen. 

Bureau Jeugdzorg gaat ervan uit dat een goede balans tussen de hoeveelheid werk en de 

beschikbare personeelsformatie van essentieel belang is voor het welbevinden van medewerkers 

en daarmee tevens voor kwalitatief goede hulp aan cliënten en het doelmatig functioneren van 

de organisatie (Poppe, 2008). Het is echter beter voor het welbevinden van de jeugdzorgwerker 

wanneer rekening gehouden wordt met diens draagkracht. Het is, zoals gebleken uit de studie in 

hoofdstuk 5, namelijk niet de objectieve hoeveelheid werk (de werklast) die het welbevinden 

bedreigt, maar de werkdruk (de beleving van de werklast).  

Het is daarom belangrijker om de werkdruk te beïnvloeden dan de werklast. Een 

mogelijkheid om dat te doen is de werklast niet per jeugdzorgwerker te verdelen, maar per team. 

Het team van jeugdzorgwerkers kan de verantwoordelijkheid krijgen om de werklast onderling te 

verdelen, rekening houdend met de draagkracht van de individuele jeugdzorgwerkers. 

Jeugdzorgwerkers krijgen zo meer invloed als het gaat om het beïnvloeden van de werkdruk 

(Mikolajczak, Stals, Fleuren, De Wilde, & Paulussen, 2009; Pijnenburg et al., 2010).  

 Ook kunnen de jeugdzorgwerkers meer betrokken worden bij het oplossen van problemen 

op organisatieniveau. Zo blijkt bij Bureau Jeugdzorg de wijze waarop de ziektevervanging is 

geregeld door de jeugdzorgwerkers als belastend te worden beleefd. Het is bij dit probleem en 

soortgelijke problemen belangrijk om de jeugdzorgwerkers die het probleem ervaren te betrekken 

bij het bedenken van en beslissen over mogelijke oplossingen. 

 Twee voorbeelden (het verdelen van de werklast en het organiseren van ziektevervanging) 

komen uit het onderzoek bij Bureau Jeugdzorg naar voren. Dit zijn ongetwijfeld exemplarische 

voorbeelden van vele situaties die ook in de andere sectoren van de jeugdzorg aanwezig zijn. In 

alle gevallen is het aan te bevelen om de jeugdzorgwerkers te betrekken bij het bedenken van 

oplossingen en bij het beslissen over de beste oplossing. 

 

Teamfunctioneren 



Welbevinden hangt ook samen met het teamfunctioneren. Werkdruk en het beleven van positieve 

en negatieve werkervaringen zijn de factoren op teamniveau die het welbevinden beïnvloeden. In 

hoofdstuk 5 hebben we gezien dat positieve communicatie op teamniveau bijdraagt aan een 

hoger welbevinden, terwijl in teams waarbij de teamleden elkaar bevestigen in ‘hoe moeilijk en 

zwaar het allemaal is’ lager scoren op welbevinden. 

 Werkdruk en positieve en negatieve werkervaringen vertonen een sterkere samenhang 

met welbevinden op teamniveau dan op individueel niveau. Om die reden is het belangrijk dat  de 

direct leidinggevende aandacht schenkt aan een positieve en open communicatie en teamcultuur 

(Kuipers & De Witte, 2005; Schaubroeck, Lam, & Cha, 2007; Webber, 2002) Supervisie en 

intervisie kunnen hier een bijdrage aan leveren (Bremer, Lamers, & Burm, 2008).  

 

Evidence-based werken 

Evenals Weisz et al. (2006) toonden we in onze meta-analyse (H 4) aan dat indien er in de 

jeugdzorg gewerkt wordt met een evidence-based methodiek de effectiviteit hoger is dan in die 

gevallen waarin dat niet gebeurt. Vooral cognitief-gedragstherapeutische interventies doen het 

beter dan andere interventies. Dit is ook in verschillende andere meta-analyses aangetoond 

(Armelius and Andreassen, 2006; Garrido & Morales, 2007). 

 Evidence-based werken is niet los te zien van een juiste uitvoering van het 

behandelprogramma, de programma-integriteit. Deze programma-integriteit is te beïnvloeden 

door middel van scholing en training, het op een goede manier inwerken van nieuwe 

medewerkers en het betrekken van de jeugdzorgwerkers bij het invoeren, evalueren en bijstellen 

van de methodiek. 

 Momenteel is er vanuit het Nederlands Jeugdinstituut (www.nji.nl) aandacht voor het 

evidence-based werken door het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN) 

en de Databank Effectieve Jeugdinterventies. In Noord America zijn vergelijkbare initiatieven 

genomen zoals Blueprints (http://www.colorado.edu/cspv/blueprints), SAMHSA 

(http://www.samhsa.gov). Hoewel in hoofdstuk 4 alleen de effectiviteit van de evidence-based 

interventies is aangetoond, lijkt het van groot belang dat niet alleen aandacht voor evidence-

based werken en behandelintegriteit vanuit de instellingen zelf komt, maar ook vanuit de 

opleidingsinstituten.  

 

Therapeutische relatie 

Op grond van eerder onderzoek in de psychotherapie voor volwassenen en jeugdigen mag 

verwacht worden dat een goede therapeutische relatie in de residentiële jeugdzorg bijdraagt aan 

de effectiviteit. De therapeutische relatie in de residentiële jeugdzorg is mogelijk nog belangrijker 

dan in individuele psychotherapie doordat het contact intensiever is, de jeugdigen zelden of nooit 



vrijwillig voor residentiële hulp hebben gekozen en ook in grotere mate afhankelijk zijn van de 

residentiële jeugdzorgwerkers. 

Gebleken is dat het grootste aandeel van predictoren voor de kwaliteit van de 

therapeutische relatie gezocht moet worden in kenmerken die samenhangen met de uniciteit van 

de relatie (55%). Daarnaast gaat het om kenmerken van jeugdzorgwerkers (32%) en om 

kenmerken van de jeugdige (12%). 

De therapeutische relatie wordt door de jeugdigen gemiddeld ervaren als ‘tamelijk goed’ 

(2,9 op een 4-puntschaal). Dit is een redelijk positief resultaat mede doordat deze relatie, anders 

dan in de individuele psychotherapie, nauwelijks een vertrouwelijk karakter kent. Het is 

gebruikelijk in de residentiële zorg dat individuele jeugdzorgwerkers (vrijwel) alles wat ze van 

jeugdigen te horen krijgen met de andere jeugdzorgwerkers binnen het team delen, zowel 

mondeling als vaak ook schriftelijk (zie ook Van der Helm, Klapwijk, Stams, & Van der Laan, 

2009). Het is te overwegen om jeugdzorgwerkers meer ruimte te geven om een vertrouwelijke 

relatie met jeugdigen op te bouwen. Dit kan echter indruisen tegen een aantal professionele 

principes, zoals het betrachten van een zekere mate van emotionele distantie en verplichtingen 

om bepaalde zaken over de jeugdigen te bespreken en te melden bij het team. Voor de 

jeugdzorgwerker kan deze afweging een (ethisch) dilemma zijn. Er dient dan ook aandacht te zijn 

in de begeleiding (supervisie, intervisie, werkbegeleiding) van de jeugdzorgwerkers voor 

dilemma’s van dergelijke aard die het professionele handelen van de jeugdzorgwerker op de 

proef stellen. 

Wat verder opvalt, is dat jeugdigen hoger scoren op de emotionele band die ze met de 

jeugdzorgwerkers hebben dan op de samenwerking bij taken en doelen. Het is een niet zo groot, 

maar wel significant verschil. De kwaliteit van de therapeutische relatie zou mogelijk verder 

verbeterd kunnen worden wanneer jeugdzorgwerkers de jeugdigen meer invloed zouden geven op 

het hulpverleningsplan, waarin de taken en de doelen voor de hulpverlening afgesproken worden. 

Jongeren van 12 jaar en ouder hebben al recht op inzage en inspraak over hun 

hulpverleningsplan, maar ook uit het oogpunt van kinderrechten en cliëntenparticipatie (Jurrius & 

Rutjes, 2006) is het een belangrijk punt om jeugdigen meer inspraak en zeggenschap te geven 

over hun hulpverleningsplan. Als aan de jeugdigen meer zeggenschap en verantwoordelijkheid 

wordt gegeven, zullen ze zich meer betrokken en gemotiveerd voelen (Van der Helm, Beunk, 

Stams, Van der Laan, 2011).  

Omdat nog niet precies bekend is wat de kwaliteit van de therapeutische relatie 

beïnvloedt is nader onderzoek nodig, vooral naar predictoren voor een goede kwaliteit van de 

therapeutische relatie op het gebied van de uniciteit van de relatie, persoons- en werkgebonden 

kenmerken van de jeugdzorgwerker en kenmerken van de jeugdige. Hierdoor kan er meer zicht 

ontstaan op factoren die bijdragen aan de kwaliteit van de therapeutische relatie en daarmee 

aan de effectiviteit van de hulp.  



 

        



BeleidsimplicatiesBeleidsimplicatiesBeleidsimplicatiesBeleidsimplicaties    

We sluiten af met een aantal beleidsimplicaties voor praktijk, opleiding en onderzoek. 

 

Beleidsimplicaties voor de praktijk 

• Het aantal jeugdzorgwerkers met een gerichte beroepsopleiding moet worden vergroot 

met het oog op correcte uitvoering van de jeugdzorginterventies, het aangaan van een goede 

therapeutische relatie, het vergroten en /of onderhouden van de gewenste competenties. Voor de 

zittende jeugdzorgwerkers kunnen dit onderwerpen zijn van een gerichte bijscholing. 

• In het kader van de effectiviteit van de jeugdzorg is het aan te bevelen met evidence-

based methoden te werken, bij voorkeur methoden die zijn gebaseerd op cognitief-

gedragstherapeutische principes. 

• De kwaliteit van de therapeutische relatie kan mogelijk worden verbeterd door de 

jeugdigen meer te betrekken bij het behandelplan en aandacht te schenken aan de 

vertrouwelijkheid van de relatie tussen jeugdige en residentiële jeugdzorgwerker. 

• Het is aan te bevelen dat jeugdzorgorganisaties goede werkomstandigheden voor de 

jeugdzorgwerkers creëren. Dat kunnen zij onder meer doen door aandacht te besteden aan 

werkdruk en door jeugdzorgwerkers te betrekken bij het ontwikkelen van beleid en het nemen 

van beslissingen met betrekking tot hun werkomstandigheden. Ook het bevorderen van een 

positieve teamcultuur, gebaseerd op open communicatie bevordert het welbevinden en ook de 

kwaliteit van de jeugdzorg. 

• Bij de werving en  selectie van nieuwe medewerkers is het te overwegen om aandacht te 

besteden aan de twee belangrijkste persoonlijkheidskenmerken die zowel uit de narrative review 

als uit het onderzoek naar welbevinden naar voren komen als kenmerken die lijken bij te dragen 

aan de kwaliteit van de jeugdzorg, te weten emotionele stabiliteit en veerkracht.  

 

Beleidsimplicaties voor de opleidingen 

• Opleidingen die opleiden voor jeugdzorg moeten aandacht besteden aan het opbouwen 

en onderhouden van een therapeutische relatie met de jeugdigen.  

• Opleidingen moeten evidence-based methoden onderrichten, waaronder methoden die 

zijn gebaseerd op cognitief-gedragstherapeutische principes. Evidence-based werken is niet los 

te zien van een juiste uitvoering van het behandelprogramma (programma-integriteit). Binnen de 

opleidingen moet ook voor dit aspect aandacht zijn. Deze programma-integriteit is onder andere 

te beïnvloeden door middel van scholing en training. 

• Daarnaast is het belangrijk dat er binnen de beroepsopleidingen die opleiden voor de 

jeugdzorg aandacht is voor het teamfunctioneren en daarbinnen voor positieve ondersteunende 

communicatie en teamcultuur. 



 

Implicaties voor onderzoek 

Dit proefschrift is een eerste stap in de richting van onderzoek waarbij de focus wordt gelegd op 

de professional. Het is belangrijk om de komende tijd meer onderzoek te doen naar de 

professionaliteit van de professional in de jeugdzorg. We weten nu iets meer over de 

jeugdzorgwerkers en hun bijdrage aan de kwaliteit en de effectiviteit van de jeugdzorg. Wat 

beschreven staat over benodigde kwaliteiten van jeugdzorgwerkers is gebaseerd op meningen 

van verschillende actoren binnen de jeugdzorg (zie hoofdstuk 3) en nog niet op empirisch 

onderzoek. In empirisch onderzoek naar effectiviteit van jeugdzorginterventies wordt geen 

melding gemaakt van kwaliteiten of kenmerken van jeugdzorgwerkers (zie hoofdstuk 4), zodat 

deze niet als moderator konden worden meegenomen in de meta-analyse die onderdeel vormde 

van deze dissertatie. 

 Dit proefschrift heeft geen harde gegevens opgeleverd over de bijdrage van de 

jeugdzorgwerkers aan de effectiviteit van de jeugdzorg. Dit is voor een belangrijk deel te wijten 

aan de kwaliteit van de empirische studies die tot dusverre zijn uitgevoerd. Anderzijds leende het 

studiedesign van deze dissertatie zich ook niet voor dergelijke harde uitspraken. Wel heeft dit 

proefschrift zicht gegeven op kenmerken van jeugdzorgwerkers die belangrijk lijken te zijn voor de 

kwaliteit van de jeugdzorg, op het welbevinden van jeugdzorgwerkers en factoren die dat 

welbevinden zouden kunnen beïnvloeden, alsmede op factoren die mogelijk bijdragen aan een 

kwalitatief goede therapeutische relatie. 

 

Tot slot 

De belangrijkste bevindingen van dit proefschrift zijn dat de jeugdzorgwerker dient te beschikken 

over de persoonlijkheidskenmerken emotionele stabiliteit en veerkracht. Bovendien zou deze 

dienen te beschikken over een aantal relevante competenties. Ook is duidelijk geworden dat het 

werken met evidence-based interventies bijdraagt aan de effectiviteit van de jeugdzorg. Goede 

werkomstandigheden voor de jeugdzorgwerkers en een positieve teamcultuur bevorderen het 

welbevinden van de jeugdzorgwerkers en deze aspecten zijn ondersteunend aan de 

professionaliteit van de jeugdzorgwerkers. Kenmerken van jeugdzorgwerkers dragen bij aan de 

kwaliteit van de relatie, zoals ervaren door de jeugdigen, evenals unieke kenmerken van de 

relatie zelf. 
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