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Inleiding
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Steeds meer medewerkers in zorg & welzijn kiezen er bewust voor om uit (vaste) dienst te gaan en te gaan werken als zzp’er of flexwerker*. Deze trend is al jaren groeiende. FNV

Zorg & Welzijn heeft samen met Blue Field Insights onderzocht in hoeverre deze trend ook gaande is in de jeugdzorg.

Blue Field Agency heeft in opdracht van FNV onderzocht wat de exacte beweegredenen zijn om deze switch te maken en hoe vaak en serieus jeugdzorgmedewerkers in (vaste) dienst

de overstap overwegen te maken. Andersom is ook onderzocht om welke redenen zzp’ers of flexwerkers (terug) in vast dienstverband zouden gaan werken. Daarnaast wil FNV graag

weten welke effecten deze trend heeft op de continuïteit en kwaliteit van de jeugdzorg. Wat betekent dit voor de medewerkers in (vaste) dienst? Voor de samenwerking op de

werkvloer? En voor de cliënten?

Aan het onderzoek hebben in totaal 687 jeugdzorgmedewerkers meegedaan, waarvan 643 werkzaam zijn in (vaste) dienst en 57 als zzp’er of flexwerker. Binnen deze groepen kan ook

overlap zitten, aangezien (vaste) dienst medewerkers ook deels als zzp’er of flexwerker kunnen werken en vice versa.

*Omschrijving

(Vaste) dienst: Werkzaam in (vaste) dienst of heeft een tijdelijk contract bij een jeugdzorg organisatie

Zzp’ers of flexwerkers: Werkzaam als zzp’er, flexwerker, als uitzendkracht, of via een detacheringsbureau

Op 14 januari is een jeugdzorgmedewerker in Emmen om het leven gekomen. Wat voor effect deze gebeurtenis heeft op de jeugdzorg is voor nu nog onbekend. Voor het huidige

onderzoek heeft het echter geen effect. Want na 14 januari zijn er geen vragenlijsten meer ingevuld.
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Samenvatting

Drie op de tien jeugdzorgmedewerkers in (vaste) dienst overwegen om als zzp’er of flexwerker te gaan werken
Een klein subgroep daarvan is dit echt serieus aan het overwegen. Maar het overgrote deel van jeugdzorgmedewerkers, zeven op de tien, willen in (vaste) dienst blijven. Een
hoger salaris dat je als zzp’er of flexwerker kunt verdienen en de toename van de werkdruk in (vaste) dienst zijn de belangrijkste redenen voor jeugdzorgmedewerkers in (vaste)
dienst om eventueel als zzp’er of flexwerker te gaan werken. Minder administratie, meer zeggenschap over taken en werkzaamheden, en een betere balans tussen werk en privé
zijn ook potentiële redenen om als zzp’er of flexwerker te gaan werken. Ruim een derde van de jeugdzorgmedewerkers in (vaste) dienst ziet helemaal geen reden om het vaste
dienstverband te verlaten.

De meeste zzp’ers en flexwerkers staan ervoor open om terug te keren in (vaste) dienst; kwart van zzp’ers of flexwerkers staat hier niet voor open
Voor zzp’ers en flexwerkers waren meer zeggenschap over taken en werkzaamheden, een betere balans tussen werk en privé en een hoger salaris de belangrijkste redenen om
minder of helemaal niet meer in (vaste) dienst te werken.
Drie kwart van de zzp’ers en flexwerkers staan ervoor open om terug te keren in (vaste) dienst. Vast dienstverband biedt mensen namelijk zekerheid. Zo noemen zzp’ers en
flexwerkers dat ze (vaste) dienst nog zouden overwegen wegens doorbetaling bij ziekte, pensioenopbouw en zekerheid van werk. Ook wordt samenwerking met collega’s als een
belangrijke reden genoemd. Verder wordt spontaan een hoger salaris en een lagere werkdruk als belangrijke voorwaarden genoemd om eventueel weer in (vaste) dienst te
stappen. Zzp’ers en flexwerkers constateren dan ook dat hun salaris sterk is verbeterd sinds ze als zzp’er of flexwerker zijn gaan werken. Een kwart van de zzp’ers of flexwerkers
wil helemaal niet meer in (vaste) dienst werken.

Meer dan vier op de vijf jeugdzorgmedewerkers denken dat de kwaliteit van de jeugdzorg verslechtert naarmate meer mensen (vaste) dienst verlaten
Dit geldt voornamelijk voor medewerkers in (vaste) dienst. Zzp’ers en flexwerkers zijn juist heel erg verdeeld: een derde denkt dat de kwaliteit van de dienstverlening
verslechtert, een derde denkt dat het gelijk blijft en een derde denkt dat het verbetert.
Veel mensen vinden het jammer dat steeds meer medewerkers in (vaste) dienst voor flexwerk kiezen omdat hierdoor de kwaliteit van de sector verslechtert en de continuïteit
wordt verstoord. Maar ze begrijpen de redenen hiervoor wel; zoals een hoger salaris, en de huidige hoge werkdruk en lage waardering. Dus, er is begrip voor de individuele
redenen om te gaan werken als zzp’er of flexwerker, ook al is dit voor de sector in zijn geheel een slechte zaak.

Jongere jeugdzorgmedewerkers overwegen vaker om uit (vaste) dienst te stappen
Bij jongere jeugdzorgmedewerkers overweegt de helft om uit (vaste) dienst te gaan en als zzp’er of flexwerker te gaan werken. Voor deze groep is voornamelijk een hoger salaris
en meer zeggenschap over de eigen agenda in combinatie met en betere balans tussen werk en privé van belang.
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Drie op de tien jeugdzorgmedewerkers in (vaste) dienst overwegen om (volledig) als 
zzp’er of flexwerker te gaan werken
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Bij jeugdzorgmedewerkers van 35 jaar en jonger overweegt de helft om uit (vaste) dienst te gaan en als zzp’er of flexwerker te gaan werken. Bijna vier op de tien medewerkers

tussen de 36 en 45 overwegen dit ook. Jeugdzorgmedewerkers ouder dan 45 jaar blijven juist liever in (vaste) dienst. Dus, hoe ouder de jeugdzorgmedewerkers, hoe minder ze

overwegen om als zzp’er of flexwerker aan de slag te gaan; er is dus een lineair verband.

In hoeverre overweeg je om uit (vaste) dienst te gaan en (volledig) als zzp’er of flexwerker aan de slag te gaan?
(basis: werkzaam in vaste dienst, n=643)

<35: 51%
36-45: 61%
46-55: 69%
56+: 85%

<35: 41%
36-45: 32%
46-55: 26%
56+: 11%

69%

25%

4%

1%

1%

Niet, ik blijf liever in (vaste) dienst

Af en toe overweeg ik het wel

Ik ben me serieus aan het oriënteren

Ik weet bijna zeker dat ik uit (vaste) dienst ga 
en als zzp’er of flexwerker verder ga

Ik heb de beslissing om uit (vaste) dienst te 
gaan al genomen; ik word zzp’er of flexwerker



Een hoger salaris en toename van de werkdruk zijn de belangrijkste redenen om 
eventueel (vaste) dienst te verlaten; ruim een derde ziet geen redenen

9

Naast een hoger salaris en een toename van de werkdruk, geven veel jeugdzorgmedewerkers de volgende redenen aan om eventueel als zzp’er of flexwerker te gaan werken:

minder administratie, meer zeggenschap over taken en werkzaamheden, en een betere balans tussen werk en privé. Vooral jongere medewerkers zien meer redenen om als

zzp’er of flexwerker te gaan werken. Voornamelijk is een hoger salaris (68%) en meer zeggenschap over de eigen agenda in combinatie met en betere balans tussen werk en

privé voor hun van belang.

Wat zouden voor jou eventuele redenen zijn om uit (vaste) dienst te gaan en (volledig) als zzp’er, flexwerker, etc. te gaan werken?  
(basis: werkzaam in vaste dienst en heeft niet de intentie om de sector te verlaten, n=638)  

<35: 68%, 36-45: 55%, 46-55: 44%. 56+: 18%

<35: 13%, 46-55: 3%, 56+: 4%

36-45: 29%, 56+: 16%

<35: 28%, 56+: 15%

<35: 19%, 36-45: 26%, 46-55: 35%, 56+: 59%

42%

32%

21%

21%

19%

17%

14%

7%

4%

3%

2%

5%

38%

Ik kan een hoger salaris vragen

Toename van de werkdruk

Minder administratieve taken

Meer zeggenschap over taken en werkzaamheden

Betere werk/privébalans

Meer zeggenschap over eigen agenda

Meer mogelijkheden om vakanties/vrije dagen op te nemen

Meer afwisseling van werkplek

Geen bereikbaarheids- /aanwezigheidsdiensten meer draaien

Vanwege mijn leeftijd

Vanwege mijn gezondheid

Overig, namelijk:

Ik zie geen redenen om uit vaste dienst te gaan

<35: 32%, 36-45: 19%, 46-55: 16%, 56+: 9%

“Vergroten loopbaanmogelijkheden.”
“Vooral alleen maar dingen doen die je leuk vindt.”

“Minder afhankelijk van organisatie veranderingen (fusies, missie en 
jaarplanwijzigingen etc.).”



Belangrijkste redenen om in (vaste) dienst te blijven zijn doorbetaling bij ziekte, 
pensioenopbouw en zekerheid van werk
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Voor jeugdzorgmedewerkers die overwegen (vaste) dienst te verlaten zijn arbeidsvoorwaarden belangrijke factoren om in (vaste) dienst te blijven. Denk hierbij aan doorbetaling

bij ziekte, pensioenopbouw en zekerheid van werk. Daarnaast is de samenwerking met collega’s ook van belang.

Wat zouden redenen kunnen zijn voor jou om in (vaste) dienst te blijven?  
(basis: werkzaam in vaste dienst en overweegt als zzp’er aan de slag te gaan, n=195) 

56+: 41%

65%

61%

54%

39%

20%

12%

11%

8%

7%

3%

6%

2%

3%

Doorbetaling bij ziekte

Pensioenopbouw

Zekerheid van werk

Samenwerking met collega’s

Past beter bij mijn privésituatie

De cliënten

Opleiding kunnen volgen

Vanwege mijn leeftijd

Loopbaan/carrièreperspectief

Vanwege mijn gezondheid

Anders, namelijk:

Ik zie geen redenen om in vaste dienst te blijven

Ik wil de branche volledig verlaten

“Dat ik zie dat het inhuren van zzp’ers onze organisatie veel geld kost en de last op de 
directe hulpverlening verzwaart. En daar wil ik niet aan meewerken.”

“Zzp werkt het systeem tegen. Ik zou de jongeren te kort doen.”
“Teveel onzekerheden op meerdere vlakken, pensioen, ziekte, werk, onvoldoende lef.”
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Meer zeggenschap over taken en werkzaamheden, betere werk/ privébalans en hoger 
salaris zijn belangrijkste redenen om minder in (vaste) dienst te werken
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Waarom heb jij ervoor gekozen om minder, niet meer of helemaal niet in vast dienstverband te werken?  
(basis: werkzaam als zzp’ers/flexwerker, n=57)  

Meer zeggenschap over taken en werkzaamheden wordt vooral door oudere zzp’ers en flexwerkers als belangrijk ervaren. Naast een betere balans tussen werk en privé wordt

ook zeggenschap over de eigen agenda als een belangrijke reden genoemd om minder, niet meer of helemaal niet in (vaste) dienst te werken.

<35: 13%, 36-45: 38%, 46+: 75%

“Structuur, werkklimaat, organisatie/ afdeling slecht!”
“Voorsorteren op bezuinigingen en verslechteren omstandigheden in de jeugdzorg.”

“Uitdaging om een eigen praktijk op te zetten.”

46%

44%

40%

37%

28%

25%

25%

21%

4%

2%

30%

Meer zeggenschap over taken en werkzaamheden

Betere werk/privébalans

Ik kan een hoger salaris vragen

Meer zeggenschap over eigen agenda

Meer afwisseling van werkplek

Meer mogelijkheden om vakanties/vrije dagen op te nemen

Minder administratieve taken

Toename van de werkdruk

Geen bereikbaarheids-  aanwezigheidsdiensten meer draaien

Vanwege de coronapandemie

Een andere reden, namelijk:



Drie kwart van de zzp’ers of flexwerkers in de jeugdzorg hebben redenen om weer in 
(vaste) dienst te gaan werken
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Wat zouden voor jou redenen kunnen zijn om (weer) in vast dienstverband of (weer) exclusief in vast dienstverband te gaan werken?  
(basis: werkzaam als zzp’ers/flexwerker, n=57)  

Doorbetaling bij ziekte, pensioenopbouw, samenwerking met collega’s en zekerheid van werk zijn belangrijke redenen voor zzp’ers en flexwerkers om (vaste) dienst (weer) te

overwegen. Verder wordt spontaan salaris als belangrijke voorwaarde genoemd om eventueel weer in (vaste) dienst te stappen. Een kwart van de zzp’ers of flexwerkers in de

jeugdzorg wil hoe dan ook niet meer in (vaste) dienst werken.

“Hogere salariswaardering.”
“Betere salaris die past bij deze tijd.” 

40%

32%

30%

23%

19%

18%

18%

14%

12%

9%

12%

25%

Doorbetaling bij ziekte

Pensioenopbouw

Samenwerking met collega’s

Zekerheid van werk

Vanwege mijn gezondheid

Opleiding kunnen volgen

Loopbaan-/carrièreperspectief

Past beter bij mijn privésituatie

De cliënten

Vanwege mijn leeftijd

Anders, namelijk:

Ik wil hoe dan ook niet meer in vast dienstverband werken



Een beter salaris en lagere werkdruk zijn de vaakst genoemde voorwaarden door 
zzp’ers en flexwerkers om weer in (vaste) dienst te werken
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 “Meer salaris.”
 “Salaris, werkdruk, opleidingsmogelijkheden.”
 “Meer waardering en beloning, meer verdienen.”
 “Beter salaris, groei- en ontwikkelmogelijkheden, minder administratie!!!!”
 “Meer loon, betere voorwaarden. Meer perspectief op toekomst functies.”
 "hoger loon, lagere werk druk. Wanneer dit niet verandert twijfel ik of ik überhaupt in de sector zou 

willen blijven werken."
 “Minder administratie, lagere werkdruk, minder cliënten op een dag.”
 “Minder administratie, meer ruimte om inhoudelijk flexibel te kunnen werken. Minder overleg.”
 “Minder bureaucratie, meer vrijheid voor creativiteit en inspirerende taken die nu niet kunnen omdat 

alles gaat om budgetten, producten en contracten.”
 “Minder werkdruk, meer doen wat nodig is, meer tijd om jezelf te ontwikkelen en sámen op te trekken 

en van elkaar te leren.”
 “Minder werkdruk, meer vrije tijd.”
 “Meer doorgroeimogelijkheden qua takenpakket.”
 “Voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en goede verdeling uitvoering aan cliënten en 

vergaderen, administratie etc. (direct-indirecte tijd).”

Naast salaris en werkdruk noemen ook veel mensen minder bureaucratie en administratie en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden.

Wat zou er voor jou moeten veranderen om weer (volledig) in vast dienstverband te gaan werken?   
(basis: werkzaam als zzp’er/flexwerker & heeft in vast dienstverband gewerkt, n=58) 



Zzp'ers en flexwerkers die hiervoor in (vaste) dienst werkten geven aan dat hun salaris 
vooral is verbeterd
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Op welke punten zijn jouw arbeidsvoorwaarden veranderd nadat je als zzp’er of flexwerker bent gaan werken?  
(basis: werkt als zzp’er of flexwerker en heeft daarvoor in vast dienstverband gewerkt, n=58)  

De kosten voor materialen en auto van de zaak zijn in mindere mate verbeterd. Reiskostenvergoeding is voor een deel van de zzp'ers en flexwerkers verbeterd en voor een deel

verslechterd. Pensioenopbouw en in mindere mate toeslagen zijn verslechterd.

79%

40% 31%
19% 12% 10%

5%
24% 24%

9%

48%

Salaris Kosten/aanschaf voor
materialen

Reiskostenvergoeding Auto van de zaak Pensioenopbouw Toeslagen

Verslechterd

Verbeterd
21%



Zeggenschap over de eigen vakantie en keuze uit diensten zijn het meest verbeterd voor 
zzp'ers en flexwerkers die zijn gaan werken binnen de jeugdzorg
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Op welke punten zijn jouw arbeidsvoorwaarden veranderd nadat je als zzp’er of flexwerker bent gaan werken?  
(basis: werkt als zzp’er of flexwerker en heeft daarvoor in vast dienstverband gewerkt, n=58)  

Naast de zeggenschap over vrije dagen en de keuze uit diensten, zijn vooral de verplichting tot het draaien van bereikbaar- en onregelmatigheidsdiensten sterk verbeterd. Veel

zzp’ers en flexwerkers geven daarentegen aan dat een vangnet bij ziekte, arbeidsongeschiktheidsverzekering en aansprakelijkheidsverzekering zijn verslechterd. Zzp'ers en

flexwerkers leveren dus zekerheid en aanvullende arbeidsvoorwaarden in voor meer zeggenschap en keuzevrijheid.

76%
66%

48%
40%

28%
17%

9%

7%
2% 5% 9%

24% 26%

59% 50%

Zeggenschap over
eigen vakantie
/ vrije dagen

Keuze uit
diensten

kunnen maken

Verplichting tot
draaien van

bereikhaardiensten

Verplichting tot
draaien van

onregelmatigheidsdiensten

Zekerheid van werk Aansprakelijkheids-
verzekering

Vangnet bij ziekte
/ ziektewet

Arbeidsongeschiktheids-
verzekering

Verslechterd

Verbeterd
3%
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Jeugdzorgmedewerkers in vaste (dienst) ervaren een hogere werkdruk maar bieden 
cliënten een vertrouwd gezicht

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?
(basis: iedereen, n=687)  

Bovendien noemen veel jeugdzorgmedewerkers in (vaste) dienst dat ze de voorkeur geven aan interne flexwerkers, zowel persoonlijk als binnen de organisatie. Vooral de

jeugdzorgwerkers in (vaste) dienst vinden het geen goede ontwikkeling dat meer mensen kiezen voor een zzp- of flexconstructie. Van de zzp’ers en flexwerkers vindt twee derde

dit juist wel een goede ontwikkeling.

Vast: 90%
zzp/flex: 53%

Dienstverband

Vast: 89%
zzp/flex: 68%

Vast: 41%
zzp/flex: 21%

Vast: 33%
zzp/flex: 75%

Vast: 15%
zzp/flex: 65%

Vast: 60%
zzp/flex: 57%

Vast: 81%
zzp/flex: 44%

18

6%

5%

6%

10%

19%

47%

54%

5%

5%

11%

12%

20%

15%

20%

88%

88%

79%

59%

39%

36%

19%

5%

19%

22%

2%

7%

Werken in vast dienstverband (en met een vast team) levert meer continuïteit
en een vertrouwd gezicht voor de cliënten

De werkdruk wordt hoger naarmate het vaste team kleiner wordt

Zelf geef ik de voorkeur aan een interne flexpool boven externe inhuur

Binnen mijn organisatie heeft een interne flexpool de voorkeur boven externe
inhuur

Door de komst van zelfstandigen/flexwerkers is er minder zekerheid in
roosters

De kwaliteit van de dienstverlening die je levert, is niet afhankelijk van het
soort dienstverband dat je hebt

Het is een goede ontwikkeling dat medewerkers kunnen kiezen om meer in
een zzp-  of flex-constructie te werken

(Helemaal) mee oneens Neutraal (Helemaal) mee eens Weet ik niet



Negen op de tien jeugdzorgwerkers in (vaste) dienst denken dat de kwaliteit van de 
dienstverlening verslechtert naarmate meer mensen uit vaste dienst gaan

Hoe kijk jij aan tegen de kwaliteit van de dienstverlening als het aandeel vaste dienstverbanden afneemt en het 
aandeel zzp’ers of flexwerkers toeneemt? Ik denk dat de kwaliteit dan?

(basis: iedereen, n=687)  

Zzp’ers en flexwerkers zijn juist heel erg verdeeld: een derde denkt dat de kwaliteit van de dienstverlening verslechtert, een derde denkt dat het gelijk blijft en een derde denkt

dat het verbetert.

Vast: 2%
zzp/flex: 32%

Dienstverband

Vast: 9%
zzp/flex: 35%

Vast: 88%
zzp/flex: 33%

19

85%

11%

4%

…verslechtert

…gelijk blijft

…verbetert



Vier op de vijf jeugdzorgwerkers in (vaste) dienst vinden het een slechte ontwikkeling 
dat meer mensen kiezen voor zzp of flexwerk

De afgelopen jaren neemt het aantal zzp’ers en flexwerkers in de branche waarin jij werkt toe. Hoe kijk jij er tegenaan 
als deze trend zich voortzet? Dat vind ik een…

(basis: iedereen, n=687)  

Toch nog drie op de tien zzp’ers en flexwerkers vinden dit een slechte ontwikkeling, ondanks dat ze hier zelf indirect aan bijdragen. Vier op de tien zzp’ers of flexwerkers vinden

dit juist een goede ontwikkeling. Ze lijken dus best verdeeld in hoe ze tegen deze trend aankijken, terwijl ze hier dus ook deel van uitmaken.

Vast: 3%
zzp/flex: 39%

Dienstverband

Vast: 18%
zzp/flex: 32%

Vast: 79%
zzp/flex: 30%

20

76%

19%

5%

(Zeer) slechte ontwikkeling

Geen slechte maar ook geen goede
ontwikkeling

(Zeer) goede ontwikkeling



De meeste organisaties schakelen pas zelfstandigen of flexkrachten in bij hogere 
werkdruk 

Wanneer worden zelfstandigen/flexkrachten in jouw organisatie benaderd? Geef je antwoord aan de hand van een cijfer: bij een 
1 worden ze al benaderd bij 'normale' werkdruk, bij een 10 worden ze benaderd in uiterste nood. 

(basis: werkzaam in vaste dienstverband, n=643)  

21

2% 2% 2% 2%
4% 4%

9%

18%
15%

20%
21%

Bij
normale
werkdruk

2 3 4 5 6 7 8 9 Bij
hoge

werkdruk

Weet niet



Veel mensen vinden het jammer dat steeds meer medewerkers in (vaste) dienst 
voor flexwerk kiezen, maar begrijpen de redenen ervoor wel

22

 “Als er meer beloond wordt in vaste dienst verbanden zullen mensen ook niet zo snel kiezen voor zzp werk.”
 “Het vaste personeel meer betalen zodat er meer vast personeel op de groepen komt.”
 “Als mensen niet gewaardeerd worden en ergens anders of op een andere manier meer geld kunnen verdienen, zullen zij dat doen. Dus salaris, doorgroeimogelijkheden en gezien en 

gewaardeerd worden zijn van groot belang.”
 “Ik denk dat het vooral een signaal is dat er steeds meer zzp’ers komen. Een signaal dat het niet aantrekkelijk genoeg is om binnen een organisatie te werken. Mensen worden over het 

algemeen te weinig gewaardeerd en hebben te weinig mogelijkheden zich te ontwikkelen.”
 “Belang voor de jeugdigen is een vast team die er voor hen is en blijft om de ontwikkelingen van hen te sturen en te volgen, met inzet van zzp’ers is dit helaas niet het geval. Geen 

continuïteit helaas.”
 “Door te veel zzp'ers verdwijnt kwaliteit van zorg...dan wordt h e t meer individualistisch werk en zal er nog weinig van doorontwikkeling verdieping komen.”
 “Ik snap mensen die zzp’er worden. Lekker zelf je werkdruk bepalen, hoger loon en eigen baas. Er is een groot tekort aan goed personeel, dus nodig zijn ze. Het ziekteverzuim was op mijn 

afdeling vorig jaar 13%. De werkdruk is niet meer te doen. Ik ben hard aan het nadenken over wat ik de komende 20 jaar wil inrichten qua carrière. Privé werk balans is constant blijven 
zoeken en bewaken de afgelopen jaren.”

 “Ik vind zzp een slechte zaak, echter ben ik kortgeleden zelf ook gestart als zzp, simpelweg omdat het veel meer verdiend dan in vast loondienst. Daarnaast heb ik mijn vaste loondienst 
niet opgegeven, omdat dit mij de zekerheid biedt die ik met zzp niet heb.”

 “De zorg wordt veel duurder door het inhuren van zzp’ers die vaak ook via uitzendbureaus werken. Dit kwam in de vragenlijst niet naar voren.”
 “Het geld vanuit de overheid is bedoeld voor de zorg aan onze cliënten. Niet om de zakken van de zzp’er te vullen. Zorg is al zo duur en door zzp te laten werken in de zorg wordt de zorg 

nog veel duurder.”
 Het moet een halt toegeroepen worden. Het komt egoïstisch over wanneer collega’s als zzp’er verder gaan: wel de lusten, (de gunstige diensten kiezen, hoger loon) ten koste van degenen 

in vaste dienst.”
 “Zzp er moet zelf pensioenopbouw regelen dat gebeurt zelden. Ik ga voor zekerheid en een goede cao.”
 “Flexwerkers helpen je met een frisse blik naar verouderde werkwijzen kijken of inefficiëntie aan de kaak te stellen.”

Salaris, waardering en werkdruk zijn redenen om als zzp’er of flexwerker te starten. De nadelen zijn dat de kwaliteit van de sector verslechtert en de continuïteit wordt verstoord.

Veel mensen begrijpen de individuele redenen wel om te gaan flexwerken, maar vinden het voor de sector in het algemeen een slechte zaak.

Is er nog niets anders dat je kwijt wilt over dit onderwerp?   
(basis: iedereen, n=687) 
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Achtergrondvariabelen

Type jeugdzorg

%

Ik werk in het primair proces 83%

Ik werk in een staf/
ondersteunde functie

13%

Ik werk in het management 4%

WerksituatieLeeftijd Geslacht

80%

19%

<25 jaar: 1%

25-30 jaar: 9%

31-35 jaar: 9%

36-40 jaar: 13%

41-45 jaar: 10%

46-50 jaar: 14%

51-55 jaar: 13%

56-60 jaar: 14%

60-65 jaar: 16%

Ouder dan 65 jaar: 1%

Totaal aantal deelnemers

687

Anders /
wil ik niet zeggen

1%

%

Jeugd- en opvoedhulp 65%

Jeugdbescherming 31%

Jeugdreclassering 4%

%

Ambulante jeugdhulp 51%

Begeleiding in een instelling 
voor jeugd- en opvoedhulp

27%

Jeugdreclassering 11%

Jeugdzorgplus 9%

Gezinshuishouder 2%

Type werkzaamheden
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Achtergrondvariabelen

Werkzaam in provincie

Gemiddeld aantal uren werkzaam Per 
week

Vaste contracturen 32

Flexuren 28

Uren werkzaamGemiddeld aantal jaren werkzaam in de branche

Totaal aantal deelnemers

687

%

Drenthe 4%

Flevoland 5%

Friesland 7%

Gelderland 16%

Groningen 6%

Limburg 9%

Noord-Brabant 14%

Noord-Holland 17%

Overijssel 9%

Utrecht 10%

Zeeland 2%

Zuid-Holland 21%

27
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Achtergrondvariabelen

Totaal aantal deelnemers

687

Ben je in vaste dienst of werk je als zzp’er of flexwerker?
(basis: iedereen, n=687)

Heb je voordat je in vast dienstverband werkte of een tijdelijk contract had, in de 
jeugdzorg gewerkt als zzp’er of flexwerker?

(basis: werkzaam in vaste dienst, n=643)

88%  Nee

12%    Ja 

Heb je voordat je werkte als zzp’er of flexwerker, gewerkt in (vast) 
dienstverband?

(basis: werkzaam als zzp’ers / flexwerker, n=65)

11%  Nee

89%    Ja 

90%

7%

3%

1%

0%

0%

1%

Ik werk in vaste dienst bij een jeugdzorg
organisatie

Ik werk als zzp’er

Ik heb een tijdelijk contract bij een jeugdzorg
organisatie

Ik werk via een detacheringsbureau

Ik werk als flexwerker

Ik werk als uitzendkracht

Anders, namelijk:



©2021 Blue Field

Achtergrondvariabelen

Totaal aantal deelnemers

687

Hoe kom jij aan je opdrachten?
(basis: werkzaam als zzp’ers/flexwerker, n=60)

70%

32%

27%

27%

10%

Rechtstreeks met de
instelling/jeugdzorgorganisatie

Via de gemeente

Rechtstreeks met de cliënt

Via een bemiddelingsbureau

Anders, namelijk:
“LinkedIn, via opgebouwd netwerk.”

“Rechtstreeks of via een bemiddelaar cq
uitzendbureau.”

18%

29%
24%

8%
6%

14%

1 2 3 4 5 Meer dan 5

Hoeveel opdrachtgevers heb je momenteel?
(basis: werkzaam als zzp’er, n=49)
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