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Samenvatting 

Dit rapport biedt een verdieping in de arbeidssituatie van medewerkers in de Jus-
titiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en jeugd-
zorgplusinstellingen. In maart 2012 is onderzoek gedaan bij de jeugdinstellingen 
naar de medewerkertevredenheid met behulp van het meetinstrument Internet-
spiegel. In 2007 werd eveneens een Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO) 
verricht. Destijds werd gebruikgemaakt van de Basisvragenlijst Amsterdam 
(BASAM). De vier rijksinrichtingen en drie particuliere instellingen (inclusief de 
jeugdzorg locaties) hebben deelgenomen aan het MTO 2012. 
Het MTO heeft als doel meer inzicht te geven in hoe medewerkers denken over 
belangrijke aspecten van hun werk en welke knelpunten zij daarin ervaren. Veel 
organisaties in de publieke sector gebruiken de basisvragenlijst van de Internet-
spiegel. Hierin komen onderwerpen aan bod met betrekking tot de inhoud van het 
werk, werkdruk, collegialiteit en leiderschap. Bij DJI worden aanvullend specifieke 
vragen gesteld over de veiligheid en agressie en geweld door jeugdigen en collega’s. 
Daarnaast zijn stellingen opgenomen waarmee medewerkers aan kunnen geven hoe 
zij omgaan met jeugdigen. 
Om vergelijkingen en verbeterplannen te kunnen maken, hebben de jeugdinstellin-
gen rapportages ontvangen met hun uitslagen van het MTO. Aanvullend wordt in 
deze studie waar mogelijk een vergelijking tussen de verschillende afnamejaren 
(2007 en 2012) gemaakt. Zo wordt meer inzicht verkregen in de ontwikkeling van 
de medewerkertevredenheid en ongewenst gedrag. Ook komen in dit rapport ver-
schillen in de arbeidssituatie ten aanzien van diverse achtergrondkenmerken van 
personeel en afdelingspecifieke aspecten aan bod. Tevens wordt meer inzicht ver-
kregen in de aard van de ongewenste omgangsvormen en preventiemaatregelen.  
De arbeidssituatie is van belang vanwege de eisen van de 
Arbeidsomstandighedenwet. Daarnaast wijst onderzoek uit dat er een samenhang 
bestaat tussen de missie van DJI en de arbeidssituatie. Wanneer de arbeidssituatie 
hoger wordt gewaardeerd, blijkt inrichtingspersoneel beter in staat de ingeslotenen 
te begeleiden (Molleman & Van der Broek, in review). Ook is bekend dat agressie en 
geweld minder vaak wordt ervaren bij gunstige arbeidsomstandigheden in peniten-
tiaire inrichtingen (Molleman, 2011). Deze kennis is niet specifiek voor de Neder-
landse jeugdinstellingen. Daarom wil deze sector weten of groepen medewerkers 
verschillen in hun waardering van de arbeidssituatie op diverse kenmerken. De 
onderzoeksvraag die in deze rapportage is beantwoord luidt: Wat is de stand van 
zaken met betrekking tot de medewerkertevredenheid binnen de jeugdinstellingen 
en welke verschillen zijn er ten aanzien van personele en afdelingspecifieke 
achtergrondkenmerken? 
 
De onderzoeksvraag is uitgesplitst in enkele deelvragen die in de verschillende 
hoofdstukken worden beantwoord: 
• Welke verschillen zijn er met betrekking tot de arbeidssituatie en ongewenste 

omgangsvormen tussen 2007 en 2012? 
• Welke verschillen zijn er met betrekking tot de arbeidssituatie wanneer een 

uitsplitsing wordt gemaakt naar diverse achtergrondkenmerken en afdeling-
specifieke kenmerken? 

• Hoe beschrijven medewerkers de onderlinge ongewenste omgangsvormen die ze 
ervaren en hoe is ongewenst gedrag volgens hen te voorkomen? 

De respons van het MTO bij de jeugdinstellingen in 2012 is 59%. De responsgroep 
is representatief voor de populatie. In de rapportage is, voor zover de onderwerpen 
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in 2007 hetzelfde zijn gemeten, een vergelijking gemaakt tussen de afnamejaren. In 
totaal zijn er op tien onderwerpen tussen de jaren vergelijkende analyses verricht. 
Tevens is getoetst op verschillen ten aanzien van de achtergrondkenmerken en af-
delingspecifieke kenmerken. Ieder kenmerk (zoals leeftijd of regime) is ingedeeld in 
categorieën. Het gemiddelde van elke categorie wordt in de analyse afgezet tegen 
het gemiddelde van alle medewerkers. De resultaten zijn verkregen met multiva-
riate variantie-analyse. 
 
Vergelijking 2007 en 2012: de arbeidssituatie en ongewenst gedrag 
Hieronder worden de belangrijkste onderzoeksbevindingen besproken van de ana-
lyses met betrekking tot de arbeidssituatie in 2007 en 2012. In 2007 namen alleen 
de justitiële rijksinrichtingen deel aan het MTO. Er is, voor zover onderwerpen op 
dezelfde wijze zijn gemeten, een vergelijking gemaakt tussen de beide afnamejaren. 
In beide jaren is een toename waarneembaar in het welbevinden van personeel op 
het gebied van de waardering van de medewerkers voor de informatie en commu-
nicatie, hoeveelheid werk, veiligheid, collegialiteit, het stimulerende en corrigerende 
leiderschap van het afdelingshoofd en de omgang met jeugdigen. Medewerkers 
geven aan in minder sterke mate structuur te bieden aan jeugdigen. Naast het 
bieden van structuur is er in 2012 meer aandacht voor het bieden van hulp en 
ondersteuning aan jeugdigen in vergelijking met 2007. De twee bejegeningstijlen 
lijken meer met elkaar in balans te zijn gekomen. 
Het percentage medewerkers dat aangeeft agressie en geweld door jeugdigen te 
hebben ervaren is in 2007 en 2012 nagenoeg gelijk gebleven met respectievelijk 
54,1% en 53,7%. Ongewenste omgangsvormen door personeel worden in 2012 
minder gerapporteerd; 9,3% tegenover 27,8% in 2007. Of er daadwerkelijk sprake 
is van een afname is niet met zekerheid vast te stellen. In 2012 is naast fysieke 
agressie, intimidatie en seksuele intimidatie, ook discriminatie en verbale agressie 
gemeten. Hierdoor is er een trendbreuk in de meetmethoden ontstaan waardoor de 
vergelijking van de resultaten met betrekking tot ongewenste omgangsvormen 
problematisch is. Mogelijk schaarden medewerkers in 2007 discriminatie en verbale 
agressie onder de categorie intimidatie. Wanneer we ongewenste omgangsvormen 
uitsplitsen naar intimidatie/bedreiging, seksuele intimidatie en fysieke agressie 
ontstaat het volgende beeld. 
Fysieke agressie door collega’s werd minder gerapporteerd in 2012 dan in 2007 
(daling van 1,8% naar 0,4%) en ook fysieke agressie door leidinggevenden werd 
minder gemeld (daling van 1,5% naar 0,1%). Seksuele intimidatie en intimidatie/ 
bedreiging door zowel collega’s als leidinggevenden worden aanzienlijk minder ge-
rapporteerd in 2012. Verbale agressie en discriminatie werden in 2012 voor het 
eerst gemeten. Van de 1.142 medewerkers meldt 9,1% verbale agressie door col-
lega’s en 5,5% meldt verbale agressie door leidinggevenden te hebben ervaren. 
Discriminatie door collega’s en leidinggevenden wordt door respectievelijk 5,4% en 
1,9% van de medewerkers gemeld. Fysieke agressie die medewerkers ervaren door 
jeugdigen nam toe van 30,4% in 2007 naar 45,2% in 2012. Seksuele intimidatie en 
intimidatie/bedreiging werden minder gemeld.  
Verder meldt 62,5% verbale agressie door jeugdigen te hebben ervaren in de twaalf 
maanden voorafgaand aan de afname van het MTO en 20,8% van de medewerkers 
zegt gediscrimineerd te zijn door jeugdigen. Mogelijk is er daadwerkelijk sprake van 
een afname van intimidatie/bedreiging in 2012. Echter is het ook mogelijk dat de 
waargenomen afname wordt verklaard doordat respondenten verbale agressie en 
discriminatie voorheen onder de categorie intimidatie schaarden.  
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Arbeidssituatie: uitsplitsing naar personele kenmerken 
Op verschillende personeelskenmerken is geanalyseerd of verschillen in waardering 
voor de arbeidssituatie voorkomen. Zo blijkt dat 81% van de medewerkers in de 
leeftijdscategorie 20-29 jaar meldt agressie en geweld door jeugdigen te hebben 
ervaren in de twaalf maanden voorafgaand aan de afname van het MTO. Bij mede-
werkers in de leeftijdscategorie 50 jaar en ouder is dit 51%.  
Vrouwelijke medewerkers zijn positiever dan mannen over verschillende aspecten 
van de arbeidssituatie. Zo geven vrouwen aan in sterkere mate ondersteuning en 
structuur te bieden aan jeugdigen en meer te werken volgens de methode van moti-
verende bejegening. Motiverende bejegening is een methode waarbij medewerkers 
proberen jeugdigen te stimuleren deel te nemen aan activiteiten en te werken aan 
hun toekomst. Ook geven vrouwen aan zich veiliger te voelen op de werkvloer en 
meldt 58% van de vrouwen in de afgelopen twaalf maanden agressie en geweld 
door jeugdigen te hebben ervaren tegenover 72% van de mannen. Medewerkers uit 
de hoogste opleidingscategorie oordelen negatiever over de hoeveelheid werk dan 
het gemiddelde van alle medewerkers, terwijl medewerkers uit de laagste oplei-
dingscategorie hierover positiever oordelen. Medewerkers uit de hoogste opleidings-
categorie scoren positiever met betrekking tot de bejegening van jeugdigen. Er is 
ook gekeken naar de verschillen tussen medewerkers van rijks- en particuliere 
instellingen. Deze vergelijking is alleen gemaakt tussen de JJI`s. Jeugdzorgplus is 
uitgesloten van de analyse omdat  jeugdzorgplus alleen ondergebracht is bij parti-
culiere instellingen waardoor de resultaten kunnen vertekenen. Medewerkers van 
een particuliere instelling oordelen positiever over diverse inhoudelijke aspecten van 
hun werk, de mate waarin zij uitputting ervaren, het bestuur van de organisatie, de 
leiderschapstijlen, de mate waarin zij structuur bieden aan jeugdigen en over ver-
schillende aspecten van het thema integriteit en veiligheid. 
Wanneer wordt gekeken naar verschillen tussen medewerkers van een JJI en een 
jeugdzorgplusinstelling, dan valt op dat medewerkers van een jeugdzorgplusin-
stelling positiever zijn over het bestuur van de organisatie, structuur bieden aan 
jeugdigen en hun professionele motivatie.  
 
Arbeidssituatie: uitsplitsing naar afdelingskenmerken 
Op verscheidene achtergrondkenmerken van de leefafdelingen is gekeken of er ver-
schillen zijn in de waardering voor de arbeidssituatie van de groepsleiders in de 
jeugdinstellingen. Groepsleiders in de verschillende regimes blijken weinig te ver-
schillen ten opzichte van het gemiddelde van alle groepsleiders. Groepsleiders in 
een Normaal Beveiligde Inrichting (NBI) voor langdurig verblijf zijn relatief positief 
over de hoeveelheid werk. Daarnaast geeft 87% van hen aan agressie en geweld 
door jeugdigen te hebben ervaren in de afgelopen twaalf maanden tegenover 93% 
gemiddeld. Op afdelingen met een NBI regime voor kort verblijf zijn groepsleiders 
negatiever over de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd, terwijl groepsleiders 
in een gesloten regime hier positiever over oordelen dan het gemiddelde. Groeps-
leiders in een open regime zijn positiever over de ondernemingsraad. Tevens is ge-
keken naar de verschillen tussen afdelingen op basis van het bezettingspercentage. 
Groepsleiders op afdelingen met een lager bezettingspercentage (0%-70%) zijn 
positiever over de hoeveelheid werk en geven met 84% aan minder agressie en 
geweld door jeugdigen te hebben ervaren. Groepsleiders op afdelingen die voor 
71%-85% bezet zijn, oordelen positiever over de omgang met jeugdigen en de 
collegialiteit. Op afdelingen die voor 96% of meer bezet zijn, oordelen groepsleiders 
negatiever dan het gemiddelde over de hoeveelheid werk, sociaal-emotioneel leider-
schap en het moreel bewuste gedrag van collega’s.  
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Verdieping: ongewenste omgangsvormen en preventie 
Om meer inzicht te krijgen in de aard van ongewenste omgangsvormen tussen 
personeel zijn open vragen gesteld. Een deel van de respondenten (11%) vulde 
deze vraag in. Het beeld dat ontstaat ten aanzien van ongewenste omgangsvormen 
door collega’s of leidinggevenden is dat het voornamelijk gaat om voorvallen van 
verbale agressie zoals schelden, schreeuwen en pesten. Van de 1.142 medewerkers 
heeft 2,5% een voorval van verbale agressie omschreven in de open vraag. Ook 
voorvallen waarin medewerkers een situatie als bedreigend/intimiderend ervoeren 
worden gemeld (2,2%). Het gaat hierbij meestal om situaties waarbij onenigheid is 
over verzuim, verlof en het dienstrooster. Seksueel getinte (1,5%) en discrimine-
rende opmerkingen (1,7%) worden volgens respondenten geregeld bij wijze van 
‘grap’ gemaakt. Meldingen van seksuele intimidatie handelen voornamelijk over het 
maken van opmerkingen, nafluiten of nakijken. Discriminerende opmerkingen wor-
den voornamelijk gemaakt ten aanzien van iemands afkomst of geloof. 
Aan de respondenten is tevens gevraagd welke oplossingen zij zien om de onge-
wenste omgangsvormen tussen personeel in de toekomst tegen te gaan. De respon-
denten zien vooral oplossingen in acties en maatregelen op het niveau van de 
directie/organisatie en in de teams. Er is behoefte aan een directie/organisatie die 
luistert, betrokkenheid toont, zichtbaar is en directer en harder optreedt. Tevens 
moet volgens de respondenten een cultuuromslag plaatsvinden. In teams wordt de 
oplossing vooral gezocht in het aanspreken op en bespreken van ongewenst gedrag. 
Daarnaast geven respondenten aan dat er behoefte is aan een anoniem meldpunt of 
(meer bekendheid van) een onafhankelijke persoon bij wie zij terecht kunnen met 
klachten.  
De significante en relevante verschillen laten zien welke categorieën medewerkers 
positiever zijn over hun arbeidsomstandigheden en welke vaker in aanraking komen 
met ongewenste omgangsvormen door collega’s en agressie en geweld door jeug-
digen. Op deze wijze kunnen risicogroepen worden onderscheiden en kan specifiek 
personeelsbeleid worden opgesteld om deze risicogroepen te beschermen tegen 
agressie en geweld. Ook kan beleid bijdragen aan het verbeteren van de waardering 
van de arbeidssituatie. De informatie verkregen uit de open vragen kan daarbij een 
waardevolle aanvulling zijn.  
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