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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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1 Inleiding 

Deze verdiepingstudie stelt de arbeidssituatie van de medewerkers van de Justitiële 
Jeugdinrichtingen (JJI’s) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en jeugdzorg-
plusinstellingen centraal. Het rapport is bedoeld voor de sector Jeugdinstellingen, 
die een vertalingslag moet maken naar wat de uitkomsten betekenen voor het 
beleid in de verschillende jeugdinstellingen. Wanneer in dit rapport gesproken wordt 
over jeugdinstellingen, dan worden hiermee de deelnemende JJI’s en jeugdzorg-
plusinstellingen bedoeld.  
Binnen de sector Jeugdinstellingen is veel veranderd de afgelopen jaren. Naar aan-
leiding van twee rapportages over de JJI’s van de gezamenlijke Inspecties en de 
Algemene Rekenkamer in 2006/2007, is het Deltaplan Sector JJI opgesteld. In dit 
deltaplan worden verschillende maatregelen genoemd die de afgelopen jaren zijn 
doorgevoerd in de jeugdinstellingen. Zo is in de afgelopen jaren geïnvesteerd in 
voldoende en goed opgeleid personeel, is het dagprogramma uitgebreid, is een 
nieuwe basismethodiek geïmplementeerd en is geïnvesteerd in training en scholing 
voor personeel (DJI, 2007). Daarnaast krimpt de sector. Zo waren er in 2007 nog 
circa 2.300 plaatsen. In 2012 is dit aantal afgenomen tot 800 plaatsen. 
De sector bestaat uit tien instellingen waarvan vier rijksinrichtingen en zes particu-
liere instellingen. De vier rijksinrichtingen en drie van de zes particuliere instellingen 
(inclusief  jeugdzorgplus) hebben deelgenomen aan dit onderzoek. De rijksinrich-
tingen die hebben deelgenomen zijn: De Heuvelrug, Den Hey-Acker, De Hartelborgt 
en De Hunnerberg. De particuliere instellingen die deelnamen zijn: Spirit, Avenier en 
Stichting Jeugdzorg Sint Joseph.  
In de rijksinrichtingen zitten alleen justitieel geplaatste jeugdigen (voorlopige hech-
tenis, detentie of PIJ-maatregel). In de particuliere instellingen verblijven zowel 
strafrechtelijk geplaatste jeugdigen als jeugdigen binnen een jeugdzorgkader 
(civiel). De strafrechtelijk en civielrechtelijk geplaatste jeugdigen zitten gescheiden 
van elkaar op verschillende locaties. Plaatsing binnen jeugdzorg gebeurt op aanwij-
zing van de kinderrechter. Doorgaans is er sprake van (voorlopige) ondertoezicht-
stelling of een voogdijmaatregel met een machtiging tot gesloten plaatsing. Binnen 
jeugdzorg verblijven jeugdigen tot 18 jaar. De jeugdigen hebben doorgaans ernstige 
gedragsproblemen. Dit geldt ook voor jeugdigen met een strafrechtelijke plaatsing. 
Beide groepen jeugdigen lijken in sterke mate op elkaar qua problematiek. In de 
JJI’s verblijven jeugdigen in de leeftijd van 12 tot maximaal 24 jaar. 
 
Medewerkers in deze sector moeten zorgen voor een humane en doeltreffende ten-
uitvoerlegging van vrijheidsstraffen en maatregelen bij jeugdigen. Ook helpen zij de 
jeugdigen bij het opbouwen van een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan na hun 
verblijf in de jeugdinstelling en leveren zij een bijdrage aan recidivevermindering 
door in te zetten op gedragsveranderinggerichte interventies en behandelingen. De 
doelen van de JJI’s zijn vastgelegd in de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen. 
Ruim de helft van de medewerkers binnen de jeugdinstellingen behoort tot de 
groepsleiding en houdt zich bezig met de dagelijkse begeleiding van de jeugdigen  
op leefafdelingen. Daarnaast werken in de instellingen ook verpleegkundigen, bevei-
ligers en gedragsdeskundigen. In deze studie wordt de arbeidssituatie van al deze 
functionarissen nader onderzocht door middel van informatie die voortkomt uit een 
vragenlijstonderzoek onder medewerkers binnen de jeugdinstellingen in maart 
2012.  
Het vragenlijstonderzoek moet inzicht geven in de arbeidsomstandigheden van het 
personeel en dient als input om de arbeidssituatie in de instellingen verder te verbe-
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teren. Met de Medewerker Tevredenheid Onderzoeken (MTO’s) wordt inzichtelijk hoe 
medewerkers van de instellingen denken over belangrijke aspecten van hun werk en 
welke knelpunten zij daarin ervaren. Belangrijk om op te merken is dat het MTO een 
belevingsonderzoek is. De resultaten geven een beeld van de beleving (perceptie) 
van de werkelijkheid van de medewerkers.  
Naast typische onderwerpen van tevredenheidonderzoeken onder medewerkers  
– zoals werkdruk, collegialiteit en leiderschap – worden ook andere vragen gesteld 
over vormen van ongewenst gedrag die medewerkers ervaren door toedoen van 
jeugdigen en collega’s. Daarnaast wordt gevraagd op welke manier medewerkers 
met jeugdigen omgaan. Een medewerker kan bij de bejegening de nadruk leggen op 
de regels en het bieden van structuur. De houding ten opzichte van jeugdigen kan 
tevens gebaseerd zijn op hulpvaardigheid en respect. Deze ‘bejegeningstijlen’ slui-
ten elkaar overigens niet uit. Het belang van het meten van de stijlen is gebleken in 
verschillende studies in het gevangeniswezen (bijvoorbeeld Molleman & Leeuw, 
2012; Molleman & Van der Broek, in review). De bejegening door personeel en de 
detentiebeleving door gedetineerden blijken significant samen te hangen. Deze 
omstandigheden raken de kern van de missie van DJI en daarmee ook de jeugdin-
stellingen. Daarom zijn factoren die daarop van invloed zijn (zoals bejegeningstijl) 
van belang.  
 
Na de afname in 2012 hebben de jeugdinstellingen rapportages ontvangen over  
de uitslagen van het MTO. De rapportages brengen relevante verschillen in beeld 
tussen instellingen en afdelingen van de sector Jeugdinstellingen. Naast deze 
rapportages is vanuit de sector behoefte aan een verdiepende studie die inzicht 
biedt in de vergelijking tussen verschillende jaren (verschillen tussen de afnames 
Basisvragenlijst Amsterdam (BASAM) 2007 en MTO 2012). Daarnaast is behoefte 
aan inzicht in de verschillen op diverse achtergrondkenmerken zoals leeftijdscate-
gorieën, geslacht, opleidingsniveau, publieke of rijksinrichtingen en JJI versus  
jeugdzorgplus. Ook wordt gerapporteerd of de MTO-resultaten verschillen met 
betrekking tot de regimes, bezettingpercentages en personele bezetting. Het on-
derzoek is beschrijvend van aard. Een interpretatie van de aangetroffen verschillen 
wordt in deze rapportage buiten beschouwing gelaten. De onderzoeksvraag die 
beantwoord wordt, 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 opbouw van het rapport 
In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt een toelichting gegeven op de opzet van de 
dataverzameling en de uitvoering van de analyses. In hoofdstuk 3 worden de ver-
schillende onderwerpen van het MTO 2012, voor zover deze op eenzelfde wijze zijn 
gemeten, vergeleken met de resultaten uit de BASAM van 2007. Daarna volgt een 
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cijfermatig overzicht van de ongewenste omgangsvormen bij medewerkers binnen 
de jeugdinstellingen in 2007 en 2012. In hoofdstuk 4 worden de 25 onderwerpen 
van het MTO uitgesplitst naar achtergrondkenmerken van het personeel en kenmer-
ken van de leefafdelingen. In hoofdstuk 5 worden de ongewenste omgangsvormen 
en preventiemogelijkheden verder uitgediept aan de hand van de antwoorden op 
open vragen. In hoofdstuk 6 wordt besloten met een slotbeschouwing. 
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2 Methoden van onderzoek 

2.1 De vragenlijst 

In 2007 werd in de jeugdinstellingen al eens een MTO afgenomen; toen werd ge-
bruikgemaakt van de BASAM (Biessen, 1992). In 2012 is wederom een MTO ge-
houden bij de jeugdinstellingen, deze keer werd gebruikgemaakt van de Internet-
spiegel DJI. Omdat veel overheidsorganisaties voor het MTO zijn overgestapt naar 
het meetinstrument Internetspiegel, heeft DJI gekozen om eveneens over te stap-
pen. De vragenlijst kon via een linkje op internet worden ingevuld. Dit kon zowel op 
het werk als thuis. De instrumenten BASAM en Internetspiegel hebben overeen-
komsten: beide geven inzicht in een groot aantal aspecten van de arbeidsomstan-
digheden en het personeelsmanagement. In de MTO-vragenlijst komen onderwer-
pen aan bod zoals inhoudelijke aspecten van het werk, de hoeveelheid werk en de 
gevolgen daarvan. Elk onderwerp bestaat uit meerdere stellingen, die vervolgens 
worden samengevoegd tot meetschalen ten behoeve van het reduceren van de 
hoeveelheid informatie. Een meetschaal wordt samengesteld door de antwoord-
scores (de waardering van respondenten ten aanzien van de stellingen) op te tellen 
en te delen door het aantal stellingen. Op die manier ontstaat er een interpreteer-
baar beeld van hoe medewerkers hun arbeidsomstandigheden ervaren. Een verant-
woording van de opzet van de vragenlijst en onderwerpselectie is te vinden op 
Internetspiegel.nl. 
Naast de onderwerpen die in de ‘standaard’ Internetspiegel worden gemeten, heeft 
DJI ervoor gekozen specifieke stellingen toe te voegen, waaronder de wijze van 
bejegening van jeugdigen en veiligheid. Deze aanvullingen worden de DJI specifieke 
vragen genoemd. De schalen over leiderschap en veiligheid zijn daar voorbeelden 
van. Ook zijn, net als in 2007, vragen opgenomen over de prevalentie en gevolgen 
van geweld door jeugdigen en ongewenste omgangsvormen in de afgelopen twaalf 
maanden. Ten aanzien van ongewenste omgangsvormen worden de daders uitge-
splitst naar collega’s en leidinggevenden. Wanneer in de tekst van dit rapport ge-
sproken wordt over ongewenste omgangsvormen door collega’s, wordt daarmee 
gedoeld op collega’s en/of leidinggevenden. Daarnaast wordt een uitsplitsing ge-
maakt naar vijf vormen van agressie en geweld: verbale agressie, fysieke agressie, 
bedreiging/intimidatie, seksuele intimidatie en discriminatie. Per agressievorm en 
dadergroep konden respondenten aangeven of zij hier wel of niet mee te maken 
hebben gehad (zie box 1). In bijlage 2 worden de verschillende onderwerpen in de 
MTO-vragenlijst uitgebreid beschreven. In bijlage 5 staat per onderwerp het aantal 
gemeten stellingen en bijbehorende Cronbach’s Alpha’s, een maat voor de betrouw-
baarheid van de schalen. 



16  |  Cahier 2012-12 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
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1 Verbale agressie (schelden, schreeuwen,  
 vernederen, treiteren, pesten) 0 0 0 0 
 
De ongewenste omgangsvormen tussen personeel en het geweld door jeugdigen 
worden per onderwerp weergegeven in percentages. In alle gevallen wordt het 
percentage medewerkers vermeld dat hiermee te maken heeft gehad. Hier geldt 
dus: hoe lager het percentage, des te beter. In de vragenlijst staan tot slot ook 
open vragen over ongewenste omgangsvormen. Hiervan wordt verslag gedaan in 
hoofdstuk 5. 
 
Om het huidige MTO (Internetspiegel DJI in 2012) op onderdelen vergelijkbaar te 
houden met MTO’s uit het verleden (BASAM-DJI in 2007), is een aantal belangrijke 
onderwerpen uit het oude instrument in de nieuwe vragenlijst opgenomen. Het 
betreft hier de drie leiderschapstijlen, veiligheid, de omgang met jeugdigen en 
structuur bieden aan jeugdigen. Een aantal andere onderwerpen kan met enige 
technische bewerking worden vergeleken met de MTO’s uit het verleden. Het gaat 
hier over de schalen informatie en communicatie, hoeveelheid werk, loopbaanont-
wikkelingsmogelijkheden en collegialiteit (relatie met collega’s). Ook de prevalentie-
vragen over agressie en geweld zijn vergelijkbaar met metingen uit het verleden. 
Nadere uitleg over de bewerkingen is opgenomen in paragraaf 2.3. De precieze 
omschrijving van alle meetschalen staat in bijlage 2 (MTO schalen) en bijlage 3 
(nieuw geconstrueerde schalen). 
 
De antwoordmogelijkheden van de stellingen in de vragenlijst bestaan uit een vijf-
punts-Likertschaal en lopen van ‘helemaal eens’ tot ‘helemaal oneens’ (zie box 2). 
 
Box 2 Voorbeeld 
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1 De communicatie tussen afdelingen verloopt goed 0 0 0 0 0 
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Omdat sommige vragen positief en andere negatief zijn gesteld, zijn waar nodig de 
antwoordenscores ‘omgepoold’, zodat deze allemaal dezelfde richting krijgen. Voor 
de gerapporteerde scores in dit rapport geldt daardoor altijd: hoe hoger de score, 
hoe hoger de tevredenheid van de medewerkers. Dit geldt ook voor thema’s met 
een negatieve benaming, zoals werkstress. Een hoge score op dit thema betekent 
dat het personeel relatief weinig werkstress ervaart.  

2.2 Respons, uitval en selectiviteit 

Om een betrouwbaar beeld te verkrijgen met het MTO, is het uitgangspunt dat 
iedere medewerker bij de jeugdinstellingen in de gelegenheid is gesteld de vragen-
lijst in te vullen. Onder respons wordt verstaan het percentage medewerkers van 
het gehele personeelsbestand dat de MTO-vragenlijst heeft ingevuld. In maart 2012 
zijn alle 1.922 medewerkers binnen de jeugdinstellingen in de gelegenheid gesteld 
om het MTO in te vullen. Van DJI en de particuliere instellingen zijn populatiegege-
vens verkregen van het personeelsbestand met als peildatum mei 2012. In totaal 
hebben 1.142 medewerkers de vragenlijst ingevuld en geretourneerd, wat neerkomt 
op een respons van 59%. De vragenlijsten zijn digitaal afgenomen en volledig inge-
vuld. De analyses met betrekking tot de representativiteit lieten zien dat de res-
ponsgroep nauwelijks verschilt van de populatie wat betreft de verdeling van ge-
slacht, leeftijd, dienstjaren en aanstelling. Er is dus geen sprake van een selectieve 
respons. De respons is bevredigend en vormt een stabiele basis voor representa-
tieve en betrouwbare analyseresultaten. Verdere uitleg over en de analyse van de 
representativiteit wordt gepresenteerd in bijlage 4.  

2.3 De analysemethode 

Algemeen 
De analyses in dit rapport zijn verricht op de door respondenten gegeven antwoor-
den in de MTO-vragenlijst. De antwoorden van alle responderende medewerkers 
binnen de jeugdinstellingen zijn gebruikt in de analyses. Niet elke functiegroep 
vulde alle stellingen uit de MTO-vragenlijst in. Stellingen over bejegening werden 
alleen voorgelegd aan executieve medewerkers die in hun werk direct met jeug-
digen te maken hebben (groepsleiders). Bij de analyses over deze onderwerpen is 
het aantal respondenten daarom lager dan bij andere onderwerpen. Voorts zijn er 
analyses verricht (te vinden in hoofdstuk 4) die een uitsplitsing maken op achter-
grondkenmerken die verbonden zijn aan de leefafdelingen (zoals het regime). 
De schaalconstructies van het MTO zijn onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid 
(zie ook Van der Broek & Molleman, 2012b). Validiteit heeft betrekking op de vraag 
of er gemeten is wat men wilde meten. Er is gekeken of de stellingen de lading van 
het onderwerp dekken en of dit onderwerp ook daadwerkelijk door middel van deze 
stellingen wordt gemeten. De zogenaamde unidimensionaliteit is vastgesteld met 
factoranalyses. Daarnaast moeten de resultaten betrouwbaar zijn, waarbij het gaat 
om de vraag of nauwkeurig is gemeten (Bijleveld, 2007). Uit de betrouwbaarheid-
analyse blijkt dat de schaalconstructen bevredigende Cronbach’s Alpha’s kennen (zie 
bijlage 5). 
Nadat de schalen zijn samengesteld, zijn de achtergrondvariabelen zoals leeftijd en 
het opleidingsniveau ingedeeld in categorieën. Voor leeftijd is een indeling gemaakt 
van bijvoorbeeld 20-29 jaar, 30-39 jaar, etc. Dit bevordert de interpreteerbaarheid 
van de analyses. Om de indeling te bepalen, wordt gekeken hoe de respondenten 
verdeeld zijn, zodat de groepen in grootte niet teveel verschillen. In een aantal 
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gevallen wordt de groepsindeling echter bepaald door de feitelijke situatie zoals bij 
de indeling van regimes. In elke paragraaf wordt uitgelegd hoe de categorisering is 
bepaald en hoeveel respondenten in de verschillende categorieën vallen. 

 
Face validity 
In hoofdstuk 3 worden verschillende onderwerpen van het MTO 2012 vergeleken 
met resultaten uit de BASAM van 2007. De onderwerpen zijn gemeten met schalen 
die zijn opgebouwd uit meerdere stellingen. Niet alle onderwerpen uit de BASAM 
kunnen met het MTO 2012 worden vergeleken, omdat de schalen soms zijn gewij-
zigd of helemaal niet meer zijn gemeten. Een vergelijking is alleen mogelijk wan-
neer de onderwerpen op exact dezelfde wijze zijn gemeten. Dit is het geval bij: 
veiligheid, sociaal-emotioneel leiderschap, corrigerend leiderschap, stimulerend 
leiderschap, omgang met jeugdigen en structuur bieden aan jeugdigen.1  
Soms bestaat vergelijkbaarheid op een deel van de stellingen van een meetschaal 
en is alleen vergeleken tussen die stellingen die hetzelfde onderwerp meten in de 
verschillende afnamejaren. Vier schalen konden zodoende na enkele wijzigingen in 
de schaalconstructie met elkaar worden vergeleken (zie ook Molleman, 2011). Het 
betreft hier de onderwerpen: informatie en communicatie, hoeveelheid werk, loop-
baanontwikkelingsmogelijkheden en collegialiteit (relatie met collega’s).2 De verge-
lijkbaarheid tussen 2007 en 2012 wordt in deze gevallen bepaald op basis van face 
validity. Doordat de vragen in de afnamejaren niet exact hetzelfde zijn geformu-
leerd, kunnen ze niet zomaar worden vergeleken. Daarom wordt gekeken welke 
vragen sterk op elkaar lijken. Alleen de vragen die sterke gelijkenis hebben, wor- 
den gebruikt in nieuw geconstrueerde schalen. De sterke gelijkenis is onafhankelijk 
beoordeeld door twee onderzoekers die bij de vier nieuwe schaalconstructen tot 
hetzelfde oordeel kwamen. Vervolgens is er een factoranalyse gedaan en is de be-
trouwbaarheid statistisch getoetst binnen de steekproef van ieder jaar van afname. 
De betrouwbaarheidsanalyse toonde bevredigende Cronbach’s Alpha’s, waardoor de 
vergelijkbaarheid als ruim voldoende wordt aangemerkt.  
 
Statistische toetsing 
De resultaten in dit rapport zijn verkregen door het verrichten van multivariate 
variantie-analyse (MANOVA). Deze techniek laat zien of er verschillen zijn tussen 
diverse sets groepsgemiddelden (voortkomend uit de eerder ingedeelde catego-
rieën). De onderwerpen in het MTO zijn onderverdeeld in vier thema’s en per thema 
in één MANOVA geanalyseerd. Ten behoeve van een logische interpretatie is het 
belangrijk om keuzes te maken bij de bepaling welke onderwerpen gezamenlijk 
worden geanalyseerd. Daarom is op theoretische basis gekozen voor de thema’s 
inhoudelijke aspecten van het werk, werkdruk en gevolgen, leiderschap, bejegening 
jeugdigen en integriteit & veiligheid. In bijlage 2 is te zien welke onderwerpen tot 
welke thema’s worden gerekend. 
Een MANOVA geeft aan of er verschillen zijn tussen de groepen gezamenlijk, maar 
laat bij meer dan twee groepen niet zien tussen welke groepen deze verschillen 
liggen. Middels het analyseren van contrasten kan bepaald worden waar de ver-
schillen tussen groepen liggen.  
In hoofdstuk 3 wordt gekeken naar de verschillen tussen de MTO-resultaten van 
2007 en 2012. De resultaten worden weergegeven in een grafiek, zodat toe- of 
afnames zichtbaar worden. In hoofdstuk 4 is een MANOVA met contrasten gebruikt, 
omdat deze verschillen ten aanzien van het gemiddelde blootlegt. Wanneer er bij-
voorbeeld vier leeftijdscategorieën zijn, kan door het analyseren van contrasten 

                                               
1 De schaalomschrijvingen staan in bijlage 2. 
2 De schaalomschrijvingen van de nieuwe geconstrueerde schalen staan in bijlage 3. 
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inzichtelijk worden gemaakt of het gemiddelde van de eerste leeftijdsgroep ver- 
schilt van het totale gemiddelde. Ditzelfde wordt gedaan voor de andere leeftijds-
groepen.  
De resultaten van deze analyses worden weergegeven in tabellen. In deze tabellen 
worden de groepsgemiddelden vermeld en het totale gemiddelde. Met een asterisk 
(*) wordt aangegeven wanneer sprake is van een significante afwijking van het 
gemiddelde. Wanneer deze significante afwijking ook relevant is (het absolute ver-
schil is ≥0,10 bij Likertschalen of ≥2% bij prevalentievragen), kleuren de vakjes als 
volgt: 
• groen bij een significant positieve afwijking ten opzichte van het totale 

gemiddelde;  
• lichtpaars bij een significant negatieve afwijking ten opzichte van het totale 

gemiddelde;  
• wit wanneer er geen relevante verschillen bestaan tussen het groeps-

gemiddelde en het totale gemiddelde. 
 
Bij een verschil van ≥0,30 of ≥6% wordt in de tekst gesproken over een groot 
verschil. 
 
Significantie  
Wanneer er in de tabel een asterisk staat, betekent dit dat er sprake is van een 
statistisch significant verschil. Dit duidt erop dat er een structureel verschil bestaat 
tussen bijvoorbeeld de resultaten van de groep medewerkers van 50 jaar en ouder 
en alle andere medewerkers en dat het niet om een toevallig verschil gaat. Wanneer 
de groepen die met elkaar worden vergeleken groot zijn, wordt statistische signifi-
cantie gemakkelijker bereikt, ook al zijn de verschillen in groepsgemiddelden heel 
klein. Omdat het MTO een groot aantal respondenten heeft, is de significantiegrens 
scherp gesteld. Er wordt een MANOVA met contrasten analyse gedaan. Op die wijze 
kan bepaald worden tussen welke groepen en op welke onderwerpen verschillen 
liggen. Hierbij wordt een strengere significantiegrens van p ≤0,01 gehanteerd. Dit 
betekent dat met 99% zekerheid gezegd kan worden dat de resultaten niet op toe-
val berusten. Behalve significantie wordt er ook gekeken naar het absolute verschil.  
 
Verschil in groepsgrootte 
Bij het uitvoeren van MANOVA’s moet voldaan worden aan verschillende voorwaar-
den. De steekproeven zijn onafhankelijk en aselect, de afhankelijke variabele is nor-
maal verdeeld in elke groep en de groepen zijn ongeveer even groot (Field, 2009). 
Met uitzondering van de laatste voorwaarde, is aan alle voorwaarden voldaan. Om 
te controleren of het verschil in groepsgrootte potentieel problemen oplevert in de 
analyses, is gekeken naar de varianties van de groepen. De variantie geeft weer wat 
de spreiding is van de verschillende antwoorden van de respondenten. Hierbij geldt: 
hoe groter de spreiding, des te groter het verschil in antwoorden tussen respon-
denten. Wanneer er grote verschillen in variantie tussen groepen zijn, is het ondui-
delijk of dit verschil toe te schrijven is aan de groepsgrootte of dat daadwerkelijk 
sprake is van systematische verschillen. In de analyses van dit rapport leverde het 
verschil in variantie nauwelijks problemen op. In enkele situaties waar dit probleem 
zich wel voordeed, is aanvullend een Kruskal-Wallistoets gedaan (een non-parame-
trische variantie-analyse). Deze toets ondervindt geen hinder van het verschil in 
groepsgrootte en geeft dezelfde resultaten als de MANOVA. De resultaten van deze 
toetsen rechtvaardigen daarom de conclusie dat er geen problemen zijn met betrek-
king tot het verschil in groepsgroottes.  
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2.4 Perceptie en betrouwbaarheid 

Bij het lezen van de resultaten is het belangrijk in gedachten te houden dat het MTO 
een belevingsonderzoek is. De resultaten geven een beeld van de beleving (per-
ceptie) van de werkelijkheid van de medewerkers. De resultaten zijn daarom geen 
absolute waarheden, maar gemiddelde scores van ervaringen en interpretaties van 
medewerkers. Dit betekent echter niet dat de resultaten onzinnig of overdreven zijn. 
Juist de wijze waarop medewerkers een situatie ervaren, bepaalt of ze tevreden zijn 
over de arbeidsomstandigheden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een situatie on-
veiliger of veiliger wordt ervaren dan deze in werkelijkheid is. Dit kan veroorzaakt 
worden door een incident.  
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3 Vergelijking MTO-resultaten van jeugdinstel-
lingen in 2007 en 2012 

In dit hoofdstuk worden de verschillen tussen de resultaten van de MTO’s van 2007 
en 2012 weergegeven. In paragraaf 3.1 wordt gekeken naar de ontwikkeling in de 
arbeidssituatie in 2007 en 2012. In paragraaf 3.2 tot en met 3.4 wordt gekeken 
naar de ontwikkeling in de verschillende ongewenste omgangsvormen3 in beide 
jaren. Er wordt dan ook een uitsplitsing gemaakt naar verschillende typen plegers.  
De deelvraag die in dit hoofdstuk wordt beantwoord is: Welke verschillen zijn er met 
betrekking tot de arbeidssituatie en ongewenste omgangsvormen tussen 2007 en 
2012? 

3.1 Resultaten verschillen in de arbeidssituatie in 2007 en 2012 

In 2012 hebben meer verschillende jeugdinstellingen deelgenomen aan het MTO. In 
2007 namen de volgende rijksinrichtingen deel aan het MTO: De Heuvelrug, Den 
Hey-Acker, De Hartelborgt, Den Engh en De Doggershoek. In 2012 namen naast de 
vier rijksinrichtingen (De Heuvelrug, Den Hey-Acker, De Hartelborgt en De Hunner-
berg) ook drie particuliere instellingen deel aan het MTO, namelijk: Spirit, Avenier 
en Stichting Jeugdzorg Sint Joseph. In de rijksinrichtingen verblijven uitsluitend 
justitieel geplaatste jeugdigen. In de particuliere instellingen zitten naast justitieel 
geplaatste jeugdigen ook civiel geplaatste jeugdigen. Deze twee groepen verblijven 
niet op dezelfde locaties4. De Doggershoek en Den Eng zijn in 2012 geen JJI meer 
en hebben daarom niet deelgenomen aan het MTO. 
Door het grote verschil in deelnemende locaties kunnen de resultaten van de 
instellingen niet zomaar met elkaar worden vergeleken. Toch is ervoor gekozen de 
resultaten van alle deelnemende instellingen in 2012 te rapporteren en deze toch te 
vergelijken met de instellingen die deelnamen in 2007. Om te bepalen of de verge-
lijking deugdelijk is, zijn ook analyses gedaan voor de drie rijksinrichtingen die in 
beide jaren hebben deelgenomen aan het onderzoek (De Heuvelrug, Den Hey-Acker 
en De Hartelborgt). Het beeld uit beide analyses kwam in grote mate met elkaar 
overeen waarmee het aannemelijk is dat de vergelijking betrouwbaar genoeg is. De 
resultaten van de drie rijksinrichtingen die in beide jaren hebben deelgenomen, 
worden in de tekst boven de figuren 1 tot en met 4 apart besproken. 
Eerst worden de diverse onderwerpen van het MTO per hoofdthema getoond in een 
grafiek. De grafieken laten zien hoe de ontwikkeling van de gemiddelde schaalscores 
door de jaren is. Niet alle onderwerpen uit de BASAM kunnen met het MTO 2012 
worden vergeleken, omdat de schalen soms zijn gewijzigd of helemaal niet meer 
zijn gemeten. Een vergelijking is alleen mogelijk wanneer de onderwerpen op exact 
dezelfde wijze zijn gemeten (zie ook paragraaf 2.3). 

                                               
3 De Arbowet definieert psychosociale arbeidsbelasting als volgt: ‘de factoren direct of indirect onderscheid met 

inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk, in de arbeidssituatie die stress 

teweeg brengen’ (Arbo-wet.nl, 2011). In de InternetSpiegel wordt ten aanzien van agressie en geweld (zowel 

door collega’s als door jeugdigen) onderscheid gemaakt tussen: verbale agressie, fysieke agressie, discriminatie, 

bedreiging/intimidatie en seksuele intimidatie. Het gaat om agressie en geweld die medewerkers aangaven mee 

te hebben gemaakt in de twaalf maanden voorafgaand aan de afname van het MTO. 
4 Spirit Amsterbaken, Avenier Kolkemate en Sint Joseph Het Keerpunt zijn JJI’s. Spirit De Koppeling, Avenier 

Prisma, Anker, Vaart en Alexandra en Sint Joseph Icarus zijn jeugdzorgplusinstellingen. 
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In de tekst wordt tevens aangegeven of er sprake is van een significante afwijking 
van het gemiddelde van alle medewerkers. Een significant verschil van <0,10 wordt 
in de tekst aangeduid als een klein verschil. Bij een verschil van ≥0,10 wordt in de 
tekst gesproken van een relevant verschil. Bij een verschil van ≥0,30 is sprake van 
een groot verschil. 
 
Inhoudelijke aspecten werk 
De resultaten in figuur 1 laten zien dat medewerkers in 2012 meer tevreden zijn 
over de hoeveelheid werk vergeleken met 2007.5 Medewerkers geven aan het in 
2012 minder druk te hebben in vergelijking met 2007. De verschillen zijn zowel 
significant als relevant. Er is sprake van een groot significant verschil, namelijk 0,86 
op een vijfpunts-Likertschaal tussen 2007 en 2012. Wanneer alleen de drie rijksin-
richtingen worden vergeleken die in beide jaren hebben deelgenomen, ontstaat 
hetzelfde beeld. De tevredenheid over de informatie en communicatie steeg tussen 
2007 en 2012 eveneens significant. Het verschil is met 0,17 relevant. Wanneer de 
drie rijksinrichtingen uit beide jaren worden vergeleken, is er geen sprake van een 
significant verschil. Ten aanzien van de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden 
bestaat er geen significant verschil tussen 2007 en 2012. Dit geldt ook wanneer 
alleen de drie rijksinrichtingen met elkaar worden vergeleken. 
 
Figuur 1  Inhoudelijke aspecten werk ervaren door medewerkers binnen 

de jeugdinstellingen in 2007 en 2012  
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Integriteit en veiligheid 
De resultaten in figuur 2 laten zien dat er tussen 2007 en 2012 een stijging (0,10) is 
met betrekking tot de tevredenheid over de collegialiteit. De verschillen zijn zowel 
significant als relevant. De tevredenheid over de veiligheid nam tussen 2007 en 
2012 significant toe. Ook dit verschil is met 0,10 relevant. Wanneer de drie rijksin-
richtingen uit beide jaren worden vergeleken, is er geen sprake van een significant 
verschil. De overige onderwerpen met betrekking tot het thema integriteit en veilig-
heid konden niet met elkaar worden vergeleken, omdat in de vragenlijsten van 2007 
en 2012 verschillende vragen worden gesteld.  

                                               
5 Voor alle resultaten geldt: hoe hoger, hoe beter. 
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Figuur 2  Integriteit en veiligheid ervaren door medewerkers binnen de 
jeugdinstellingen in 2007 en 2012  
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Leiderschap 
De resultaten in figuur 3 laten zien dat medewerkers in 2012 positiever oordelen 
over het leiderschap van hun afdelingshoofd. De medewerkers zijn in 2012 aan-
zienlijk positiever over het stimulerende leiderschap van hun leidinggevende dan in 
2007. De stijging is met 0,15 relevant en significant. De toename ten aanzien van 
het corrigerend leiderschap is in 2012 nog groter, namelijk 0,27. Ook dit verschil is 
significant en relevant. Sociaal-emotioneel leiderschap wordt in 2012 niet in signi-
ficant sterkere mate ervaren ten opzichte van 2007. Wanneer de drie rijksinrich-
tingen uit beide jaren worden vergeleken, is er geen sprake van een significant 
verschil bij sociaal-emotioneel en stimulerend leiderschap. Corrigerend leiderschap 
wordt wel significant sterker ervaren in alle drie instellingen. 
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Figuur 3  Leiderschap ervaren door medewerkers binnen de 
jeugdinstellingen in 2007 en 2012  
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Bejegening van jeugdigen 
De resultaten in figuur 4 laten zien dat medewerkers in 2012 significant en relevant 
hoger (0,38) scoren op de schaal omgang met jeugdigen. Het gaat hierbij om de 
mate waarin medewerkers zeggen jeugdigen te respecteren en hulp te bieden. Ver-
der scoren medewerkers in 2012 significant lager op de schaal structuur bieden aan 
jeugdigen ten opzichte van 2007. Bij deze schaal gaat het er om of er duidelijkheid 
bestaat over wat jeugdigen van medewerkers mogen verwachten en wat medewer-
kers van jeugdigen verwachten. Het verschil is met 0,12 relevant. Wanneer de drie 
rijksinrichtingen uit beide jaren worden vergeleken, ontstaat hetzelfde beeld. De 
verschillen zijn ook dan significant. 

 
Figuur 4 Bejegening van jeugdigen ervaren door medewerkers binnen de 

jeugdinstellingen in 2007 en 2012  
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3.2 Cijfermatige trend van ongewenste omgangsvormen 

In 2007 werd gevraagd of medewerkers te maken hebben gehad met intimidatie, 
fysieke agressie en seksuele intimidatie door collega’s en/of leidinggevenden. In 
2012 werd tevens gevraagd of medewerkers te maken hebben gehad met verbale 
agressie en discriminatie. In figuur 5 staat het percentage medewerkers dat aan-
geeft één of meerdere vormen van ongewenst gedrag te hebben ervaren in de 
verschillende jaren. Het gaat hierbij om het ervaren van bedreiging/intimidatie, 
seksuele intimidatie en/of fysieke agressie. Verbale agressie en discriminatie zijn  
in deze analyse buiten beschouwing gelaten, omdat deze vormen in 2007 niet zijn 
gemeten. Wel moet worden opgemerkt dat de vragen met betrekking tot de onge-
wenste omgangsvormen in 2012 toegelicht zijn met enkele voorbeelden (zie box 1 
in paragraaf 2.1), terwijl de respondenten in 2007 zelf in moesten schatten onder 
welke vorm zij hun ervaringen moesten scharen. De resultaten moeten daarom met 
enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.  
Hoewel hier ongewenste omgangsvormen tussen personeel centraal worden gesteld, 
wordt ter referentie eveneens gerapporteerd over agressie en geweld dat mede-
werkers ervaren door jeugdigen. De gerapporteerde cijfers hebben betrekking op  
de ervaren ongewenste omgangsvormen in de twaalf maanden voorafgaande aan  
de afname van het MTO. Voor de exacte omschrijvingen van de verschillende onge-
wenste omgangsvormen raadpleeg bijlage 2. 
 
Voor een algemeen beeld worden de verschillende ongewenste omgangsvormen 
samengenomen (intimidatie, fysieke agressie en seksuele intimidatie). In 2007 geeft 
54,1% van de 923 medewerkers (die in 2007 respondeerden) aan agressie en ge-
weld door jeugdigen te hebben ervaren in de twaalf maanden voorafgaand aan de 
afname van het MTO (figuur 5). In 2012 is dat percentage met 53,7% nagenoeg 
gelijk. Verder geeft 27,8% van de medewerkers aan ongewenste omgangsvormen 
door collega’s en/of leidinggevenden te hebben ervaren in 2007. In 2012 is dit per-
centage gedaald naar 9,3%. Mogelijk is er daadwerkelijk sprake van een afname 
van de ongewenste omgangsvormen in 2012. Echter is het ook mogelijk dat de 
waargenomen afname wordt verklaard door de vraagstelling. Mogelijk schaarden 
medewerkers in 2007 discriminatie en verbale agressie onder de categorie intimi-
datie. 
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Figuur 5 Agressie en geweld van jeugdigen en ongewenste omgangs-
vormen van collega’s ervaren door medewerkers binnen de 
jeugdinstellingen in 2007 en 2012  
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3.3 Ongewenste omgangsvormen uitgesplitst naar type  

In deze paragraaf worden de ongewenste omgangsvormen door collega’s en leiding-
gevenden uitgesplitst naar type. Ongewenst gedrag door jeugdigen komt in de 
volgende paragraaf aan bod. Er kan alleen een vergelijking worden gemaakt met 
2012 voor de ongewenste omgangsvormen: intimidatie/bedreiging, seksuele intimi-
datie en fysieke agressie. De resultaten voor verbale agressie en discriminatie in 
2012 worden wel weergegeven maar kunnen niet worden vergeleken omdat deze in 
2007 niet werden gemeten.  
 
Figuur 6 laat zien dat fysieke agressie, intimidatie/bedreiging en seksuele intimidatie 
door collega’s en/of leidinggevenden significant minder gerapporteerd worden in 
2012. Van de medewerkers geeft 2,5% in 2007 aan fysieke agressie door collega’s 
en/of leidinggevenden te hebben ervaren in het voorgaande jaar. In 2012 is dit 
gedaald tot 0,4%. Intimidatie/bedreiging werd in 2007 nog door 22,4% van de 
medewerkers gemeld tegenover 5,7% in 2012. De meldingen van seksuele intimi-
datie zijn gedaald van 10,7% in 2007 naar 4,3% in 2012. De nieuw gemeten onge-
wenste omgangsvormen verbale agressie en discriminatie worden door respectie-
velijk 13,0% en 6,8% van de 1.142 medewerkers in 2012 gerapporteerd. 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 respon-
denten verbale agressie en discriminatie in 2007 onder de categorie intimidatie 
schaarden.  
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Figuur 6 Ongewenste omgangsvormen door collega’s en/of leiding-
gevenden, uitgesplitst naar type, ervaren door medewerkers 
binnen de jeugdinstellingen in 2007 en 2012 
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3.4 Ongewenste omgangsvormen uitgesplitst naar ‘pleger’  

Om inzichtelijk te krijgen door wie de ervaren ongewenste omgangsvormen worden 
veroorzaakt, worden de onderscheiden categorieën – seksuele intimidatie, bedrei-
ging/intimidatie, fysieke agressie, verbale agressie en discriminatie – per ‘pleger’ 
gerapporteerd. We betrekken ter referentie ongewenst gedrag van jeugdigen bij de 
analyses. Allereerst wordt geweld door jeugdigen in een figuur weergegeven, dan 
ongewenste omgangsvormen door collega’s en tot slot door leidinggevenden. 
 
In figuur 7 is te zien dat meldingen van fysieke agressie door jeugdigen zijn toege-
nomen van 30,4% in 2007 naar 45,2% in 2012. Seksuele intimidatie en intimidatie/ 
bedreiging door jeugdigen wordt minder vaak gerapporteerd in 2012. Van de mede-
werkers zegt 10,2% seksueel geïntimideerd te zijn door jeugdigen in de afgelopen 
twaalf maanden tegenover 16,5% in 2007. Meldingen van intimidatie/bedreiging 
daalden van 44,0% naar 37,0% in 2012. Daarnaast meldt 62,5% van de 1.142 
medewerkers verbale agressie door jeugdigen te hebben ervaren in de afgelopen 
twaalf maanden en zegt 20,8% van hen gediscrimineerd te zijn door jeugdigen. Ook 
hier geldt dat er mogelijk daadwerkelijk sprake is van een afname van intimidatie/ 
bedreiging in 2012. Echter is het ook mogelijk dat de daling wordt beïnvloed door  
de gewijzigde meetmethode (verbale agressie en discriminatie zijn in 2012 toege-
voegd).  
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Figuur 7  Agressie en geweld door jeugdigen, uitgesplitst naar type, erva-
ren door medewerkers binnen de jeugdinstellingen in 2007 en 
2012 
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Het percentage medewerkers dat meldt fysieke agressie te ervaren door collega’s 
daalde tussen 2007 en 2012 van 1,8% naar 0,4% (zie figuur 8). Seksuele intimida-
tie door collega’s werd ten opzichte van 2007 minder gerapporteerd. Van de mede-
werkers gaf 10,2% in 2007 aan seksuele intimidatie door collega’s te hebben erva-
ren in de voorgaande twaalf maanden. In 2012 was dit percentage lager, te weten 
3,8%. Het percentage respondenten dat van intimidatie/bedreiging door collega’s 
ervoer daalde tussen 2007 en 2012 van 15,0% naar 2,0%. Verbale agressie en 
discriminatie door collega’s werd in 2012 door respectievelijk 9,1% en 5,4% van  
de 1.142 medewerkers gerapporteerd. Ook hier geldt dat er mogelijk daadwerke- 
lijk sprake is van een afname van intimidatie/bedreiging in 2012. Echter is het ook 
mogelijk dat de daling wordt beïnvloed door de gewijzigde meetmethode (verbale 
agressie en discriminatie zijn in 2012 toegevoegd).  
 
Figuur 8  Ongewenste omgangsvormen door collega’s, uitgesplitst naar 

type, ervaren door medewerkers binnen de jeugdinstellingen in 
2007 en 2012 
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In figuur 9 is te zien dat alle drie vormen van ongewenst gedrag door leidingge-
venden in 2012 minder vaak door personeel worden gemeld in de vragenlijst. Mel-
dingen van fysieke agressie door leidinggevenden zijn gedaald van 1,5% in 2007 
naar 0,1% in 2012. Ook seksuele intimidatie is gedaald. In 2012 gaf 1,0% van de 
medewerkers aan seksuele intimidatie te ervaren tegenover 2,4% in 2007. Verder 
gaf 4,2% van de medewerkers aan intimidatie/bedreiging door leidinggevenden te 
hebben ervaren in de afgelopen twaalf maanden tegenover 13,9% in 2007. Van de 
1.142 medewerkers in 2012 meldt 5,5% verbale agressie te hebben ervaren, 1,9% 
van hen zegt gediscrimineerd te zijn door een leidinggevende. Ook hier geldt dat er 
mogelijk daadwerkelijk sprake is van een afname van intimidatie/bedreiging in 
2012. Echter is het ook mogelijk dat de daling wordt beïnvloed door de gewijzigde 
meetmethode (verbale agressie en discriminatie zijn in 2012 toegevoegd).  

 
Figuur 9  Ongewenste omgangsvormen door leidinggevenden, uitgesplitst 

naar type, ervaren door medewerkers binnen de jeugdinstellin-
gen in 2007 en 2012 
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3.5 Conclusie ten aanzien verschillen tussen 2007 en 2012 

Wanneer wordt gekeken naar de verschillen tussen de twee afnamejaren, dan valt 
op dat er een significante stijging is ten aanzien van de onderwerpen informatie en 
communicatie, hoeveelheid werk, veiligheid, collegialiteit, stimulerend en corrige-
rend leiderschap van het afdelingshoofd en de omgang met jeugdigen. Verder is er 
een significante daling ten aanzien van de mate waarin structuur wordt geboden aan 
jeugdigen. Het oordeel over de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en het sociaal-
emotioneel leiderschap van het afdelingshoofd verschilt niet significant tussen 2007 
en 2012. Naast het bieden van structuur, is er in 2012 meer aandacht voor het hulp 
en ondersteuning bieden aan jeugdigen terwijl in 2007 de nadruk voornamelijk lag 
op het structuur bieden. De twee bejegeningstijlen lijken meer met elkaar in balans 
te zijn. 
Het ervaren van agressie en geweld door jeugdigen 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. Mogelijk is er daadwerkelijk sprake van een afname van de ongewenste om-
gangsvormen. Echter is het ook mogelijk dat de waargenomen afname wordt ver-
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klaard door de gewijzigde vraagstelling. Fysieke agressie door jeugdigen is in 2012 
vaker gerapporteerd dan in 2007 (van 30,4% naar 45,2%). Fysieke agressie door 
collega’s en leidinggevenden werd in 2012 minder gerapporteerd (respectievelijk 
0,4% en 0,1% in 2012 tegenover 1,8% en 1,5% in 2007). Seksuele intimidatie en 
intimidatie/bedreiging door zowel jeugdigen, collega’s als leidinggevenden worden 
aanzienlijk minder gerapporteerd in 2012.  
Verbale agressie en discriminatie werden in 2012 voor het eerst gemeten. Van de 
1.142 medewerkers meldt 62,5% verbale agressie vanuit jeugdigen te hebben er-
varen. Verbale agressie door collega’s en leidinggevenden wordt door respectievelijk 
9,1% en 5,5% van de medewerkers gemeld. Verder zegt 20,8% van de medewer-
kers gediscrimineerd te zijn door jeugdigen. Discriminatie door collega’s en 
leidinggevenden wordt door respectievelijk 5,4% en 1,9% van de medewerkers 
gemeld. Mogelijk is er daadwerkelijk van een afname van intimidatie/bedreiging. 
Echter is het ook mogelijk dat de waargenomen afname wordt verklaard doordat 
respondenten verbale agressie en discriminatie in 2007 onder de categorie intimi-
datie schaarden.  
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4 Verschillen in achtergrond- en afdelingspecifieke 
kenmerken 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het MTO over de arbeidsomstandigheden 
van personeel onderzocht op verschillen van achtergrondkenmerken en afdelingspe-
cifieke kenmerken en afgezet tegen het gemiddelde. De paragrafen 4.1 tot en met 
4.5 behandelen ieder een achtergrondkenmerk, te weten leeftijd, geslacht, oplei-
dingsniveau, rijks- of particuliere instelling en  jeugdzorgplus of JJI. Iedere subpara-
graaf behandelt een aspect met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en de stijl 
van bejegening. Alle medewerkers zijn opgenomen in deze analyses. 
In paragraaf 4.6, 4.7 en 4.8 worden de resultaten van het MTO over de arbeids-
situatie van personeel onderzocht op verschillen ingegeven door afdelingspecifieke 
kenmerken van de leefafdeling en afgezet tegen het gemiddelde. In de analyses van 
deze paragrafen zijn alleen groepsleiders opgenomen. Hierdoor is het aantal respon-
denten in de analyses kleiner. In de paragrafen wordt een uitsplitsing gemaakt naar 
regime, bezettingsgraad en personele bezetting. Bovengenoemde gegevens zijn 
verkregen van het hoofdkantoor DJI.  
De deelvraag die in dit hoofdstuk wordt beantwoord is: Welke verschillen zijn er met 
betrekking tot de arbeidssituatie wanneer een uitsplitsing wordt gemaakt naar 
diverse achtergrondkenmerken en afdelingspecifieke kenmerken? 

 
In de tabellen wordt met een asterisk (*) aangegeven wanneer sprake is van een 
significante afwijking van het gemiddelde van alle medewerkers. Wanneer deze 
significante afwijking ook relevant (≥0,10 of ≥2%) is, kleuren de vakjes als volgt: 
• groen positieve afwijking van het gemiddelde van alle respondenten; 
• lichtpaars negatieve afwijking van het gemiddelde van alle respondenten; 
• wit geen afwijking van het gemiddelde van alle respondenten. 
 
Bij een verschil van ≥0,30 of ≥6% wordt in de tekst gesproken over een groot 
verschil. 

4.1 De MTO-resultaten uitgesplitst naar leeftijd 

De leeftijd van de respondenten is verdeeld in intervallen van tien jaar. De respon-
denten zijn als volgt over de categorieën verdeeld (zie tabel 1). 
 
Tabel 1  Aantal respondenten uitgesplitst naar leeftijd 

 20-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50 jaar en ouder 

Aantal  184 352 337 269 

 
 
Inhoudelijke aspecten werk 
De resultaten in tabel 2 laten zien dat de medewerkers in de verschillende leeftijds-
categorieën niet significant verschillen van het gemiddelde van alle medewerkers 
met betrekking tot hun waardering van de inhoudelijke aspecten van het werk. 
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Tabel 2  Gemiddelde score op inhoudelijke aspecten van het werk naar 
leeftijd afgezet tegen het gemiddelde (N=1.142) 

  

20-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50 jaar en 

ouder 

Gem. 

Inhoud van het werk 3,96 3,87 3,87 3,91 3,90 

Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid 3,68 3,62 3,64 3,68 3,65 

Informatie en communicatie 3,30 3,16 3,15 3,27 3,21 

Betrokkenheid bij de organisatie 3,29 3,27 3,38 3,41 3,34 

Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden 3,22 3,21 3,11 3,09 3,15 

 
 
Werkdruk en de gevolgen 
De resultaten in tabel 3 laten zien dat de medewerkers in de verschillende leeftijds-
categorieën niet significant verschillen van het gemiddelde van alle medewerkers in 
de mate waarin zij werkdruk en de gevolgen daarvan ervaren.  
 
Tabel 3  Gemiddelde score op werkdruk en de gevolgen naar leeftijd 

afgezet tegen het gemiddelde (N=1.142) 

 20-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50 jaar en 

ouder 

Gem. 

Hoeveelheid werk 2,98 2,97 3,05 3,11 3,03 

Gevolgen hoeveelheid werk 3,38 3,46 3,53 3,54 3,49 

Emotionele werkstress 3,20 3,25 3,40 3,43 3,33 

Uitputting 3,75 3,60 3,68 3,66 3,66 

 
 
Leiderschap 
De resultaten in tabel 4 laten zien dat medewerkers in de leeftijdscategorie 30-39 
jaar negatiever oordelen over de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd in ver-
gelijking met het gemiddelde van alle medewerkers. Dit verschil is zowel significant 
als relevant. Verder verschillen de medewerkers niet significant van het gemiddelde. 
 
Tabel 4  Gemiddelde score op leiderschap naar leeftijd afgezet tegen het 

gemiddelde (N=1.142) 

  

20-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50 jaar en 

ouder 

Gem. 

Wijze besturen organisatie 3,02 2,79* 2,87 3,01 2,90 

Ondernemingsraad 2,71 2,80 2,66 2,84 2,75 

Sociaal-emotioneel leiderschap 3,73 3,65 3,63 3,64 3,66 

Corrigerend leiderschap 3,41 3,38 3,27 3,31 3,33 

Stimulerend leiderschap 3,56 3,54 3,45 3,46 3,49 

 
 
Bejegening van jeugdigen 
De resultaten in tabel 5 laten zien dat medewerkers in de verschillende leeftijdsca-
tegorieën niet significant verschillen van het gemiddelde van alle medewerkers in de 
mate waarin men zegt de bejegeningstijlen aan te wenden. 
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Tabel 5  Gemiddelde score op bejegening van jeugdigen naar leeftijd 
afgezet tegen het gemiddelde (N=835) 

  

20-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50 jaar en 

ouder 

Gem. 

Omgang met jeugdigen 3,91 3,99 3,87 3,89 3,92 

Structuur bieden aan jeugdigen 3,89 3,82 3,82 3,76 3,82 

Professionele motivatie 3,97 3,96 3,86 3,98 3,94 

Relatie met jeugdigen 3,64 3,77 3,73 3,70 3,72 

Motiverende bejegening 4,01 4,07 3,94 3,99 4,01 

 
 
Integriteit en veiligheid 
De resultaten in tabel 6 laten zien dat medewerkers in de leeftijdscategorie 20-29 
jaar positiever oordelen over de collegialiteit dan het gemiddelde van alle mede-
werkers. Tevens zegt 81% van deze groep medewerkers agressie en geweld door 
jeugdigen te hebben ervaren. Het gaat hierbij om agressie en geweld door jeug-
digen dat plaatsvond in de twaalf maanden voorafgaand aan de afname van het 
MTO. Ook medewerkers van 30-39 jaar geven aan meer geweld door jeugdigen 
(73%) te ervaren dan het gemiddelde. Medewerkers van 50 jaar en ouder zeggen 
juist minder agressie en geweld door jeugdigen (51%) te ervaren. In alle drie 
leeftijdsgroepen is er sprake van een groot significant verschil met het gemiddelde, 
namelijk meer dan 6%. Deze verschillen zijn zowel significant als relevant. Tot slot 
geven medewerkers van 30-39 jaar aan negatiever te zijn over de mate waarin 
medewerkers eerlijk worden behandeld. Dit verschil is klein maar significant. 
 
Tabel 6  Gemiddelde score op integriteit en veiligheid naar leeftijd 

afgezet tegen het gemiddelde (N=1.142) 

  

20-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50 jaar en 

ouder 

Gem. 

Collegialiteit 3,98* 3,94 3,82 3,82 3,88 

Eerlijkheid 3,53 3,37* 3,41 3,52 3,44 

Moreel bewust gedrag 3,68 3,67 3,57 3,62 3,63 

Veiligheid 3,57 3,48 3,56 3,65 3,56 

Onderlinge agressie en geweld 

meegemaakt 

20% 21% 18% 18% 19% 

Agressie en geweld door 

jeugdigen meegemaakt 81%* 73%* 61% 51%* 66% 

 
 
Conclusie ten aanzien van leeftijd 
Wanneer wordt gekeken naar de verschillen tussen de leeftijdscategorieën, dan valt 
op dat er weinig significante verschillen zijn ten opzichte van het gemiddelde. Mede-
werkers in de leeftijd van 30-39 jaar oordelen negatiever over de wijze waarop de 
organisatie wordt bestuurd. Ook geven zij met 73% aan agressie en geweld vanuit 
jeugdigen te hebben ervaren tegenover 66% gemiddeld in de afgelopen twaalf 
maanden. Alleen medewerkers van 20-29 jaar geven vaker aan agressie en geweld 
vanuit jeugdigen te ervaren (81%). Medewerkers van 50 jaar en ouder geven met 
51% het minst vaak aan geweld te ervaren vanuit jeugdigen. Medewerkers van  
20-29 jaar zijn positiever over de collegialiteit dan het gemiddelde van alle mede-
werkers. 
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4.2 De MTO-resultaten uitgesplitst naar geslacht 

De verdeling van de respondenten is gemaakt op basis van geslacht (zie tabel 7). 
Dit kenmerk heeft twee categorieën. Wanneer de ene categorie significant positief 
afwijkt, betekent dit vaak ook een significante negatieve afwijking van de andere 
categorie.  
 
Tabel 7 Aantal respondenten uitgesplitst naar geslacht 

  Man Vrouw 

Aantal  641 501 

 
 
Inhoudelijke aspecten werk 
De resultaten in tabel 8 laten zien dat vrouwen positiever zijn dan mannen over de 
mate waarin zij zelfstandig hun werk kunnen doen. Dit verschil is zowel significant 
als relevant. Verder verschillen de mannen en vrouwen niet significant van elkaar. 

 
Tabel 8  Gemiddelde score op inhoudelijke aspecten van het werk naar 

geslacht afgezet tegen het gemiddelde (N=1.142) 

  Man Vrouw 

Inhoud van het werk 3,87 3,93 

Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid 3,58* 3,75* 

Informatie en communicatie 3,18 3,24 

Betrokkenheid bij de organisatie 3,32 3,37 

Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden 3,11 3,21 

 
 
Werkdruk en de gevolgen 
De resultaten in tabel 9 laten zien dat mannen en vrouwen niet significant van 
elkaar verschillen in de mate waarin zij werkdruk en de gevolgen daarvan ervaren. 
 
Tabel 9  Gemiddelde score op werkdruk en de gevolgen naar geslacht 

afgezet tegen het gemiddelde (N=1.142) 

  Man Vrouw 

Hoeveelheid werk 3,07 2,98 

Gevolgen hoeveelheid werk 3,47 3,50 

Emotionele werkstress 3,30 3,37 

Uitputting 3,66 3,66 

 
 
Leiderschap 
De resultaten in tabel 10 laten zien dat vrouwen positiever oordelen dan mannen 
over de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd en de ondernemingsraad (OR). 
Wel geven vrouwen in minder sterke mate aan corrigerend leiderschap te ervaren 
dan mannen. De verschillen zijn klein maar significant. 
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Tabel 10  Gemiddelde score op leiderschap naar geslacht afgezet tegen 
het gemiddelde (N=1.142) 

  Man Vrouw 

Wijze besturen organisatie 2,85* 2,97* 

Ondernemingsraad 2,68* 2,86* 

Sociaal-emotioneel leiderschap 3,66 3,65 

Corrigerend leiderschap 3,40* 3,26* 

Stimulerend leiderschap 3,52 3,47 

 
 
Bejegening van jeugdigen 
De resultaten in tabel 11 laten zien dat vrouwen hoger scoren dan mannen op de 
schalen omgang met jeugdigen, structuur bieden aan jeugdigen en motiverende 
bejegening. Vrouwen geven dus aan jeugdigen meer te ondersteunen en te helpen, 
hen in sterkere mate structuur te bieden en werken naar eigen zeggen vaker vol-
gens de methode van motiverende bejegening. Deze verschillen zijn zowel signi-
ficant als relevant. De overige verschillen (met een *) zijn klein maar significant. 
 
Tabel 11  Gemiddelde score op bejegening van jeugdigen naar geslacht 

afgezet tegen het gemiddelde (N=835) 

  Man Vrouw 

Omgang met jeugdigen 3,85* 4,03* 

Structuur bieden aan jeugdigen 3,76* 3,91* 

Professionele motivatie 3,85* 4,08* 

Relatie met jeugdigen 3,71 3,74 

Motiverende bejegening 3,94* 4,11* 

 
 
Integriteit en veiligheid 
De resultaten in tabel 12 laten zien dat vrouwen zich veiliger voelen op de werkplek 
dan mannen. Van de mannen geeft 72% aan te maken te hebben gehad met agres-
sie en geweld door jeugdigen in de afgelopen twaalf maanden, tegenover 58% van 
de vrouwen. Deze verschillen zijn zowel significant als relevant. Met betrekking tot 
de agressie en geweld door jeugdigen is er daarnaast sprake van een groot signi-
ficant verschil ten opzichte van het gemiddelde, namelijk 6% bij de mannen en 8% 
bij de vrouwen. Ook oordelen vrouwen positiever over de onderlinge collegialiteit. 
Dit verschil is klein maar significant.  
 
Tabel 12  Gemiddelde score op integriteit en veiligheid naar geslacht 

afgezet tegen het gemiddelde (N=1.142) 

  Man Vrouw 

Collegialiteit 3,83* 3,95* 

Eerlijkheid 3,44 3,45 

Moreel bewust gedrag 3,61 3,66 

Veiligheid 3,48* 3,66* 

Onderlinge agressie en geweld meegemaakt 19% 19% 

Agressie en geweld door jeugdigen meegemaakt 72%* 58%* 
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Conclusie ten aanzien van geslacht 
Wanneer wordt gekeken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen dan blijkt 
dat vrouwen positiever zijn over verschillende aspecten van hun arbeidssituatie dan 
mannen. Zo zijn vrouwen positiever over de mate waarin zij zelfstandig hun werk 
kunnen doen, de omgang met jeugdigen, de mate waarin structuur wordt geboden, 
motiverende bejegening en veiligheid. Daarnaast zegt 58% van de vrouwen agres-
sie en geweld te hebben ervaren door jeugdigen in de afgelopen twaalf maanden 
tegenover 72% van de mannen. De overige verschillen tussen mannen en vrouwen 
zijn klein maar significant. 

4.3 De MTO-resultaten uitgesplitst naar opleidingsniveau 

De verschillende opleidingsniveaus zijn onderverdeeld in drie categorieën: laag, 
middel en hoog. In de categorie laag vallen respondenten die aangegeven hebben 
de lagere school, lager beroepsonderwijs of vmbo als hoogst afgeronde opleiding te 
hebben. In de categorie middel vallen respondenten die mavo, ivo, mulo, havo, vwo 
mms, hbs, of middelbaar beroepsonderwijs als hoogst afgeronde opleiding hebben. 
In de categorie hoog vallen respondenten die hoger beroepsonderwijs, kandidaats-
examen, MO-B (1e graads), universiteit, KIM of KMA als hoogst afgeronde opleiding 
hebben. In tabel 13 staat de verdeling van de respondenten in categorieën weerge-
geven. 
 
Tabel 13 Aantal respondenten uitgesplitst naar opleidingsniveau 

  Laag Middel Hoog 

Aantal  82 436 624 

 
 
Inhoudelijke aspecten werk 
De resultaten in tabel 14 laten zien dat medewerkers uit de hoogste opleidingscate-
gorie positiever oordelen over de mate waarin zij zelfstandig hun werk kunnen doen 
dan het gemiddelde van alle medewerkers. Dit verschil is klein maar significant. 
Verder verschillen de medewerkers niet significant van het gemiddelde. 
 
Tabel 14  Gemiddelde score op inhoudelijke aspecten van het werk naar 

opleidingsniveau afgezet tegen het gemiddelde (N=1.142) 

  Laag Middel Hoog Gem. 

Inhoud van het werk 3,89 3,80 3,96 3,90 

Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid 3,53 3,54 3,74* 3,65 

Informatie en communicatie 3,21 3,20 3,21 3,21 

Betrokkenheid bij de organisatie 3,43 3,30 3,36 3,34 

Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden 3,07 3,06 3,23 3,15 

 
 
Werkdruk en de gevolgen 
De resultaten in tabel 15 laten zien dat de medewerkers uit de laagste opleidings-
categorie positiever oordelen over de hoeveelheid werk dan het gemiddelde van alle 
medewerkers. Er is sprake van een groot significant verschil, namelijk 0,35. Mede-
werkers uit de hoogste opleidingscategorie oordelen juist negatiever over de hoe-
veelheid werk. Zij geven dus aan het drukker te hebben. Deze verschillen zijn zowel 



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2012-12  |  37 

significant als relevant. Verder verschillen de medewerkers niet significant van het 
gemiddelde. 
 
Tabel 15  Gemiddelde score op werkdruk en de gevolgen naar opleidings-

niveau afgezet tegen het gemiddelde (N=1.142) 

  Laag Middel Hoog Gem. 

Hoeveelheid werk 3,38* 3,18 2,88* 3,03 

Gevolgen hoeveelheid werk 3,60 3,50 3,46 3,49 

Emotionele werkstress 3,47 3,38 3,28 3,33 

Uitputting 3,73 3,64 3,66 3,66 

 
 
Leiderschap 
De resultaten in tabel 16 laten zien dat medewerkers uit de verschillende opleidings-
categorieën niet significant verschillen van het gemiddelde van alle medewerkers in 
hun oordeel over de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd en de diverse 
leiderschapstijlen van hun direct leidinggevende. 
 
Tabel 16  Gemiddelde score op leiderschap naar geslacht afgezet tegen 

het gemiddelde (N=1.142) 

  Laag Middel Hoog Gem. 

Wijze besturen organisatie 3,10 2,87 2,90 2,90 

Ondernemingsraad 2,81 2,78 2,73 2,75 

Sociaal-emotioneel leiderschap 3,72 3,68 3,63 3,66 

Corrigerend leiderschap 3,34 3,44 3,26 3,33 

Stimulerend leiderschap 3,32 3,51 3,51 3,49 

 
 
Bejegening van jeugdigen 
De resultaten in tabel 17 laten zien dat medewerkers met een laag opleidingsniveau 
lager scoren dan het gemiddelde van alle medewerkers op de schalen omgang met 
jeugdigen, professionele motivatie, relatie met jeugdigen en motiverende bejege-
ning. Medewerkers met een laag opleidingsniveau geven dus aan jeugdigen minder 
te ondersteunen en hebben minder plezier in hun werk. Ook zegt deze groep minder 
het idee te hebben dat jeugdigen hen waarderen en vertrouwen en geven ze aan 
minder te werken volgens de methode van motiverende bejegening. Met een signifi-
cant verschil van respectievelijk 0,31 en 0,44 is er sprake van een groot significant 
verschil. Medewerkers uit de middelste opleidingscategorie oordelen alleen negatie-
ver over hun professionele motivatie. Medewerkers met een hoog opleidingsniveau 
oordelen juist positiever over de omgang met jeugdigen en hun professionele moti-
vatie. Ook geven zij aan meer volgens de methode van motiverende bejegening te 
werken. Deze verschillen zijn zowel significant als relevant. Daarnaast oordeelt deze 
groep positiever over de mate waarin zij structuur bieden aan jeugdigen en hun 
relatie met jeugdigen. Deze verschillen zijn klein maar significant. 
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Tabel 17  Gemiddelde score op bejegening van jeugdigen naar 
opleidingsniveau afgezet tegen het gemiddelde (N=835) 

  Laag Middel Hoog Gem. 

Omgang met jeugdigen 3,63* 3,77 4,07* 3,92 

Structuur bieden aan jeugdigen 3,66 3,74 3,90* 3,82 

Professionele motivatie 3,72* 3,77* 4,09* 3,94 

Relatie met jeugdigen 3,41* 3,64 3,81* 3,72 

Motiverende bejegening 3,57* 3,84 4,18* 4,01 

 
 
Integriteit en veiligheid 
De resultaten in tabel 18 laten zien dat medewerkers uit de middelste opleidings-
categorie zich minder veilig voelen op de werkvloer dan het gemiddelde van alle 
medewerkers. Dit verschil is zowel significant als relevant. Medewerkers met een 
hoog opleidingsniveau oordelen positiever over het moreel bewuste gedrag. Dus de 
mate waarin zij morele kwesties op het werk kunnen bespreken en hun eigen 
morele overtuiging erop na kunnen houden. Dit verschil is klein maar significant. 
 
Tabel 18  Gemiddelde score op integriteit en veiligheid naar 

opleidingsniveau afgezet tegen het gemiddelde (N=1.142) 

  Laag Middel Hoog Gem. 

Collegialiteit 3,74 3,88 3,90 3,88 

Eerlijkheid 3,51 3,44 3,43 3,44 

Moreel bewust gedrag 3,51 3,59 3,67* 3,63 

Veiligheid 3,61 3,45* 3,63 3,56 

Onderlinge agressie en geweld meegemaakt 21% 20% 18% 19% 

Agressie en geweld door jeugdigen meegemaakt 56% 66% 66% 65% 

 
 
Conclusie ten aanzien van opleidingsniveau 
Wanneer wordt gekeken naar de verschillen tussen de opleidingsniveaus, dan valt 
op dat medewerkers uit de hoogste opleidingscategorie negatiever oordelen over de 
hoeveelheid werk dan het gemiddelde van alle medewerkers. Dit in tegenstelling tot 
medewerkers uit de laagste opleidingscategorie die positiever oordelen over de hoe-
veelheid werk. Met betrekking tot de bejegening van jeugdigen zijn hoog opgeleide 
medewerkers juist positiever en oordelen laag opgeleide medewerkers negatiever 
dan het gemiddelde. Medewerkers uit de middelste opleidingscategorie geven aan 
zich minder veilig te voelen op de werkvloer.  

4.4 De MTO-resultaten uitgesplitst naar rijks- en particuliere instellingen 

In deze paragraaf worden de rijksinrichtingen vergeleken met de particuliere instel-
lingen. In de rijksinrichtingen zitten alleen justitiële jeugdigen. De particuliere in-
stellingen hebben zowel justitiële zorg als  jeugdzorgplus. Hierdoor is het mogelijk 
dat de resultaten een vertekend beeld geven wanneer we particuliere instellingen 
met de rijksinrichtingen vergelijken. Ten behoeve van een betere vergelijkbaarheid 
is in de analyses in deze paragraaf daarom alleen de justitiële zorg binnen de rijks- 
en particuliere instellingen met elkaar vergeleken. Jeugdzorgplus is buiten beschou-
wing gelaten. In een aparte analyse is tevens gekeken naar de verschillen tussen de 
twee typen instellingen inclusief  jeugdzorgplus. Van deze resultaten wordt melding 
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gemaakt in de tekst voor zover de uitkomsten verschillen van de vergelijking tussen 
particuliere en rijks-JJI’s.  
De verdeling van de respondenten is gemaakt op basis van de instelling waar de 
respondent in dienst is (zie tabel 19). Dit kenmerk heeft twee categorieën. Wanneer 
de ene categorie significant positief afwijkt, betekent dit vaak ook een significante 
negatieve afwijking van de andere categorie.  
 
Tabel 19  Aantal respondenten uitgesplitst naar rijks- en particuliere 

 instellingen (alleen JJI) 

  Rijksinrichting Particuliere instelling 

Aantal  526 323 

 
 
Inhoudelijke aspecten werk 
De resultaten in tabel 20 laten zien dat medewerkers van een particuliere instelling 
(alleen JJI) positiever oordelen dan medewerkers van een rijksinrichting over alle 
inhoudelijke aspecten van het werk. Medewerkers van een particuliere instelling zijn 
positiever over de inhoud van het werk, de informatie en communicatie binnen de 
organisatie, hun loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en ook geven zij aan zich 
meer betrokken te voelen bij de organisatie. Deze verschillen zijn zowel significant 
als relevant. Tevens oordelen medewerkers van een particuliere instelling positiever 
over de mate waarin zij zelfstandig hun werk kunnen doen dan medewerkers van 
een rijksinrichting. Dit verschil is klein maar significant.  
 
Wanneer we de rijksinrichtingen vergelijken met de particuliere instellingen (inclu-
sief  jeugdzorgplus), zien we het volgende beeld. 
We zien dezelfde verschillen met uitzondering van de inhoud van het werk. Mede-
werkers van een particuliere instelling oordelen nog altijd significant positiever over 
de inhoud van hun werk, dit verschil is echter niet relevant.  
 
Tabel 20 Gemiddelde score op inhoudelijke aspecten van het werk naar 

rijks- en particuliere instellingen (alleen JJI) afgezet tegen het 
gemiddelde (N=849) 

  Rijksinrichting Particuliere instelling 

Inhoud van het werk 3,81* 3,99* 

Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid 3,59* 3,74* 

Informatie en communicatie 3,05* 3,39* 

Betrokkenheid bij de organisatie 3,18* 3,54* 

Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden 3,03* 3,34* 

 
 
Werkdruk en de gevolgen 
De resultaten in tabel 21 laten zien dat de medewerkers van particuliere instellingen 
(alleen JJI) positiever oordelen dan medewerkers van een rijksinrichting over de 
mate waarin zij zich uitgeput voelen door het werk. Het verschil is zowel significant 
als relevant.  
 
Wanneer we de rijksinrichtingen vergelijken met de particuliere instellingen (inclu-
sief  jeugdzorgplus), zien we het volgende beeld. 
We zien hetzelfde beeld met uitzondering van de schaal uitputting. Medewerkers 
van een particuliere instelling oordelen nog altijd significant positiever over de mate 
waarin zij uitputting ervaren, dit verschil is echter niet relevant.  
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Tabel 21 Gemiddelde score op werkdruk en de gevolgen naar rijks- en 
particuliere instellingen (alleen JJI) afgezet tegen het gemid-
delde (N=849) 

  Rijksinrichting Particuliere instelling 

Hoeveelheid werk 3,06 3,08 

Gevolgen hoeveelheid werk 3,50 3,50 

Emotionele werkstress 3,28 3,42 

Uitputting 3,57* 3,80* 

 
 
Leiderschap 
De resultaten in tabel 22 laten zien dat medewerkers van een particuliere instelling 
(alleen JJI) positiever oordelen dan medewerkers van een rijksinrichting over de 
verschillende aspecten van het thema bestuur en leiderschap. Medewerkers van een 
particuliere instelling zijn positiever over de wijze waarop de organisatie wordt 
bestuurd. Daarnaast geven zij aan in sterkere mate sociaal-emotioneel, corrigerend 
en stimulerend leiderschap te ervaren van hun direct leidinggevende. Deze verschil-
len zijn zowel significant als relevant. Medewerkers van een rijksinrichting oordelen 
significant negatiever over deze aspecten. Ten aanzien van de wijze waarop de 
organisatie wordt bestuurd en het stimulerend leiderschap is er sprake van een 
relevant verschil ten opzichte van het gemiddelde.  
 
Wanneer we de rijksinrichtingen vergelijken met de particuliere instellingen (inclu-
sief  jeugdzorgplus), zien we het volgende beeld. 
We zien dezelfde verschillen ten aanzien van de wijze waarop de organisatie wordt 
bestuurd en stimulerend leiderschap. Met betrekking tot de OR, sociaal-emotioneel 
en corrigerend leiderschap oordelen medewerkers van een particuliere instelling 
significant positiever dan medewerkers van een rijksinrichting. Deze verschillen  
zijn echter niet relevant. Medewerkers van een rijksinrichting oordelen significant 
negatiever over de OR en het sociaal-emotioneel leiderschap van hun direct leiding-
gevende. Deze verschillen zijn ook relevant. 
 
Tabel 22 Gemiddelde score op leiderschap naar rijks- en particuliere 

instellingen (alleen JJI) afgezet tegen het gemiddelde (N=849) 

 Rijksinrichting Particuliere instelling 

Wijze besturen organisatie 2,68* 3,15* 

Ondernemingsraad 2,65 2,80 

Sociaal-emotioneel leiderschap 3,56* 3,81* 

Corrigerend leiderschap 3,24* 3,48* 

Stimulerend leiderschap 3,37* 3,69* 

 
 
Bejegening van jeugdigen 
De resultaten in tabel 23 laten zien dat medewerkers van een particuliere instelling 
(alleen JJI) hoger scoren op de schaal structuur bieden aan jeugdigen dan mede-
werkers van een rijksinrichting. Dit verschil is zowel significant als relevant. Verder 
verschillen de medewerkers niet significant van elkaar.  
 
Wanneer we de rijksinrichtingen vergelijken met de particuliere instellingen (inclu-
sief  jeugdzorgplus), zien we het volgende beeld. 
Medewerkers van een particuliere instelling zijn positiever over de schalen structuur 
bieden aan jeugdigen, professionele motivatie en relatie met jeugdigen. Deze ver-
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schillen zijn klein maar significant. Medewerkers van een rijksinrichting oordelen 
significant negatiever over de schaal structuur bieden aan jeugdigen. Dit verschil is 
ook relevant. Daarnaast zijn zij significant negatiever over hun professionele moti-
vatie en hun relatie met jeugdigen.  
 
Tabel 23 Gemiddelde score op bejegening van jeugdigen naar rijks- en 

particuliere instellingen (alleen JJI) afgezet tegen het gemid-
delde (N=612) 

 Rijksinrichting Particuliere instelling 

Omgang met jeugdigen 3,93 3,96 

Structuur bieden aan jeugdigen 3,71* 3,87* 

Professionele motivatie 3,89 3,92 

Relatie met jeugdigen 3,67 3,73 

Motiverende bejegening 3,99 3,96 

 
 
Integriteit en veiligheid 
De resultaten in tabel 24 laten zien dat medewerkers van een particuliere instelling 
(alleen JJI) positiever oordelen dan medewerkers van een rijksinrichting over de 
collegialiteit, de mate waarin medewerkers eerlijk worden behandeld in de orga-
nisatie, het moreel bewuste gedrag en de veiligheid. Daarnaast geeft 15% van de 
medewerkers van een particuliere instelling aan onderlinge agressie en geweld te 
hebben ervaren in de afgelopen twaalf maanden tegenover 24% van de mede-
werkers van een rijksinrichting. Deze verschillen zijn zowel significant als relevant. 
De overige verschillen (met een *) zijn klein maar significant.  
 
Wanneer we de rijksinrichtingen vergelijken met de particuliere instellingen (inclu-
sief  jeugdzorgplus), zien we het volgende beeld. 
We zien dezelfde verschillen met uitzondering van de collegialiteit en het moreel 
bewuste gedrag. Medewerkers van een particuliere instelling oordelen nog altijd 
significant positiever over deze twee onderwerpen, maar de verschillen zijn niet 
relevant.  
 
Tabel 24 Gemiddelde score op integriteit en veiligheid naar rijks- en par-

ticuliere instellingen (alleen JJI) afgezet tegen het gemiddelde 
(N=849) 

 Rijksinrichting Particuliere instelling 

Collegialiteit 3,79* 3,98* 

Eerlijkheid 3,28* 3,63* 

Moreel bewust gedrag 3,57* 3,72* 

Veiligheid 3,39* 3,78* 

Onderlinge agressie en geweld meegemaakt 24%* 15%* 

Agressie en geweld door jeugdigen meegemaakt 65% 64% 

 
 
Conclusie ten aanzien van rijks- en particuliere instellingen 
Wanneer wordt gekeken naar de verschillen tussen medewerkers van rijks- en parti-
culiere instellingen (alleen JJI), dan valt op dat medewerkers van een particuliere 
instelling positiever oordelen over vrijwel alle aspecten van hun arbeidssituatie. 
Medewerkers van een particuliere instelling oordelen positiever over diverse inhou-
delijke aspecten van hun werk, de mate waarin zij uitputting ervaren, het bestuur 
van de organisatie, de drie leiderschapstijlen, de mate waarin zij structuur bieden 
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aan jeugdigen en over de verschillende aspecten binnen het thema integriteit en 
veiligheid. Van hen geeft 15% aan onderlinge agressie en geweld te hebben ervaren 
in de twaalf maanden voorafgaand aan de afname van het MTO tegenover 24% van 
de medewerkers van een rijksinrichting. Wanneer we de rijksinrichtingen vergelijken 
met de particuliere instellingen (inclusief  jeugdzorgplus), zien we een vergelijkbaar 
beeld. 

4.5 De MTO-resultaten uitgesplitst naar JJI en  jeugdzorgplus 

De verdeling van de respondenten is gemaakt op basis van instellingen met justi-
tieel geplaatste jeugdigen en jeugdigen met plaatsing door  jeugdzorgplus (zie tabel 
25). Dit kenmerk heeft twee categorieën. Wanneer de ene categorie significant 
positief afwijkt, betekent dit vaak ook een significante negatieve afwijking van de 
andere categorie.  
 
Tabel 25 Aantal respondenten uitgesplitst naar JJI en  jeugdzorgplus 

  JJI Jeugdzorgplus 

Aantal  849 256 

 
 
Inhoudelijke aspecten werk 
De resultaten in tabel 26 laten zien dat medewerkers van een JJI en een jeugdzorg-
plusinstelling niet significant van elkaar verschillen met betrekking tot hun waar-
dering van de inhoudelijke aspecten van het werk. 
 
Tabel 26 Gemiddelde score op inhoudelijke aspecten van het werk naar 

JJI en  jeugdzorgplus afgezet tegen het gemiddelde (N=1.105) 

  JJI Jeugdzorgplus 

Inhoud van het werk 3,88 3,93 

Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid 3,65 3,65 

Informatie en communicatie 3,18 3,23 

Betrokkenheid bij de organisatie 3,32 3,38 

Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden 3,15 3,14 

 
 
Werkdruk en de gevolgen 
De resultaten in tabel 27 laten zien dat medewerkers van een JJI en een jeugdzorg-
plusinstelling niet significant van elkaar verschillen in de mate waarin zij werkdruk 
en de gevolgen daarvan ervaren. 
 
 
Tabel 27 Gemiddelde score op werkdruk en de gevolgen naar JJI en  

jeugdzorgplus afgezet tegen het gemiddelde (N=1.105) 

  JJI Jeugdzorgplus 

Hoeveelheid werk 3,07 2,98 

Gevolgen hoeveelheid werk 3,50 3,48 

Emotionele werkstress 3,33 3,29 

Uitputting 3,65 3,69 
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Leiderschap 
De resultaten in tabel 28 laten zien dat medewerkers van een jeugdzorgplusinstel-
ling positiever oordelen over de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd dan 
medewerkers van een JJI. Dit verschil is zowel significant als relevant. Verder ver-
schillen de medewerkers niet significant van elkaar. 
 
Tabel 28 Gemiddelde score op leiderschap naar JJI en  jeugdzorgplus 

afgezet tegen het gemiddelde (N=1.105) 

  JJI Jeugdzorgplus 

Wijze besturen organisatie 2,86* 3,01* 

Ondernemingsraad 2,71 2,83 

Sociaal-emotioneel leiderschap 3,65 3,63 

Corrigerend leiderschap 3,33 3,36 

Stimulerend leiderschap 3,49 3,47 

 
 
Bejegening jeugdigen 
De resultaten in tabel 29 laten zien dat medewerkers van een jeugdzorgplusinstel-
ling hoger scoren op de schalen structuur bieden aan jeugdigen en professionele 
motivatie dan medewerkers van een JJI. Deze verschillen zijn zowel significant als 
relevant. 
 
Tabel 29 Gemiddelde score op bejegening van jeugdigen naar JJI en  

jeugdzorgplus afgezet tegen het gemiddelde (N=835) 

  JJI Jeugdzorgplus 

Omgang met jeugdigen 3,94 3,88 

Structuur bieden aan jeugdigen 3,77* 3,96* 

Professionele motivatie 3,90* 4,06* 

Relatie met jeugdigen 3,69 3,79 

Motiverende bejegening 3,98 4,08 

 
 
Integriteit en veiligheid 
De resultaten in tabel 30 laten zien dat de medewerkers van een JJI met 64% min-
der agressie en geweld door jeugdigen zeggen te ervaren in de afgelopen twaalf 
maanden dan medewerkers van een jeugdzorgplusinstelling. Van hen geeft 78% 
aan agressie en geweld te hebben ervaren door jeugdigen. Deze verschillen zijn 
zowel significant als relevant. Tevens is bij de jeugdzorgplusmedewerkers sprake 
van een groot significant verschil van 11% ten opzichte van het gemiddelde (67%). 
Een verklaring voor dit grote verschil ligt mogelijk in het verschil in regime, de 
formele werkwijze bij agressie en de training van het personeel. 
 
Tabel 30 Gemiddelde score op integriteit en veiligheid naar JJI en  

jeugdzorgplus afgezet tegen het gemiddelde (N=1.105) 

  JJI Jeugdzorgplus 

Collegialiteit 3,86 3,93 

Eerlijkheid 3,42 3,49 

Moreel bewust gedrag 3,62 3,63 

Veiligheid 3,54 3,56 

Onderlinge agressie en geweld meegemaakt 21% 17% 

Agressie en geweld door jeugdigen meegemaakt 64%* 78%* 
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Conclusie ten aanzien van JJI en  jeugdzorgplus 
Wanneer wordt gekeken naar de verschillen tussen medewerkers van een JJI en 
jeugdzorgplusinstelling, dan valt op dat medewerkers van een jeugdzorgplusinstel-
ling positiever zijn over de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd, de mate 
waarin structuur wordt geboden aan jeugdigen en hun professionele motivatie. Van 
hen geeft 78% aan agressie en geweld door jeugdigen te hebben ervaren in de af-
gelopen twaalf maanden tegenover 64% van de medewerkers van een rijksinrich-
ting. 

4.6 De MTO-resultaten uitgesplitst naar regime 

Een regime is het geheel van voorschriften waarin zaken als de wijze van bena-
dering door groepsleiders naar jeugdigen, aard en omvang van het dagprogramma 
en de mate van beveiliging vastliggen. Iedere jeugdige is toegewezen aan een 
regime. De volgende regimes worden onderscheiden: 
 
Strafrechtelijk 
• Normaal Beveiligde Inrichting (NBI): een gesloten inrichting die wordt gebruikt 

voor (reguliere) voorlopige hechtenis, jeugddetentie en PIJ’ers. In dit onderzoek 
wordt tevens onderscheid gemaakt tussen NBI kort en lang verblijf. Afdelingen 
die als reserve stonden geregistreerd, zijn toegevoegd aan het NBI kort regime. 
De jeugdigen binnen deze regimes hebben net als de jeugdigen met een civiel-
rechtelijke plaatsing vaak ernstige psychische problemen. 

• Beperkt Beveiligde Inrichting (BBI): een open inrichting die gebruikt wordt voor 
uitstroomtrajecten van jeugdigen in de eindfase van hun detentie of PIJ-maat-
regel. Kort en lang verblijf worden omwille van het kleine aantal respondenten 
niet onderscheiden. 

 
Civielrechtelijk 
• Jeugdzorgplus/gesloten: een vorm van zorg en behandeling voor jeugdigen met 

ernstige gedragsproblemen. Jeugdigen worden in hun eigen belang gedwongen 
opgenomen in een gesloten omgeving. Plaatsing is civielrechtelijk en dus geen 
straf. Doorgaans is er sprake van (voorlopige) ondertoezichtstelling of een voog-
dijmaatregel met een machtiging tot gesloten plaatsing. 

• Open/GGZ: bedoeld voor jeugdigen met ernstige psychische of psychosociale 
problemen. Jeugdigen zijn geplaatst op vrijwillige basis of door de kinderrechter 
en hebben meer vrijheden dan in een gesloten setting. 

 
De responderende groepsleiders werken op de leefafdelingen met specifieke regimes 
en zijn verdeeld over de regimes zoals in tabel 31 staat weergegeven.  
 
Tabel 31 Aantal groepsleiders uitgesplitst naar regime 

  NBI lang NBI kort BBI Jeugdzorgplus Open/GGZ 

Aantal  176 163 20 98 57 

 
 
Inhoudelijke aspecten werk 
De resultaten in tabel 32 laten zien dat de groepsleiders die werkzaam zijn op af-
delingen met verschillende regimes niet significant verschillen van het gemiddelde 
van alle groepsleiders met betrekking tot hun waardering van de inhoudelijke 
aspecten van het werk. 
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Tabel 32 Gemiddelde score op inhoudelijke aspecten van het werk naar 
regime afgezet tegen het gemiddelde (N=514) 

 

NBI lang NBI kort BBI Jeugd- 

zorgplus 

Open/ 

GGZ 

Gem. 

Inhoud van het werk 3,79 3,87 4,13 3,81 3,83 3,84 

Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid 3,47 3,40 3,55 3,44 3,47 3,45 

Informatie en communicatie 3,23 3,23 3,43 3,28 3,11 3,24 

Betrokkenheid bij de organisatie 3,21 3,17 3,10 3,19 3,39 3,21 

Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden 3,09 3,14 3,43 3,05 3,10 3,11 

 
 
Werkdruk en de gevolgen 
De resultaten in tabel 33 laten zien dat groepsleiders die werkzaam op afdelingen 
met een NBI lang regime positiever oordelen over de hoeveelheid werk dan het 
gemiddelde van alle groepsleiders. Deze verschillen zijn zowel significant als 
relevant. Verder verschillen de groepsleiders niet significant van het gemiddelde. 
 
Tabel 33 Gemiddelde score op werkdruk en de gevolgen naar regime 

afgezet tegen het gemiddelde (N=514) 

  

NBI lang NBI kort BBI Jeugd- 

zorgplus 

Open/ 

GGZ 

Gem. 

Hoeveelheid werk 3,17* 2,93 2,90 2,84 2,80 2,98 

Gevolgen hoeveelheid werk 3,49 3,34 3,60 3,37 3,26 3,40 

Emotionele werkstress 3,12 3,06 3,04 3,12 3,22 3,11 

Uitputting 3,57 3,49 3,67 3,59 3,60 3,55 

 
 
Leiderschap 
De resultaten in tabel 34 laten zien dat groepsleiders die werken op een afdeling 
met een NBI kort regime negatiever oordelen over de wijze waarop de organisatie 
wordt bestuurd dan het gemiddelde van alle groepsleiders. Op afdelingen met een 
gesloten regime oordelen groepsleiders juist positiever over de wijze waarop de 
organisatie wordt bestuurd. Groepsleiders op afdelingen met een open regime zijn 
positiever over de OR. Deze verschillen zijn zowel significant als relevant. Tevens is 
er sprake van een groot significant verschil met het gemiddelde bij de schaal onder-
nemingsraad, namelijk 0,33. 
 
Tabel 34 Gemiddelde score op leiderschap naar regime afgezet tegen het 

gemiddelde (N=514) 

  

NBI lang NBI kort BBI Jeugd- 

zorgplus 

Open/ 

GGZ 

Gem. 

Wijze besturen organisatie 2,65 2,60* 2,70 3,03* 2,95 2,74 

Ondernemingsraad 2,65 2,53 2,43 2,66 2,97* 2,64 

Sociaal-emotioneel leiderschap 3,67 3,68 3,97 3,71 3,41 3,66 

Corrigerend leiderschap 3,51 3,38 3,85 3,45 3,38 3,46 

Stimulerend leiderschap 3,57 3,51 3,97 3,56 3,39 3,55 
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Bejegening van jeugdigen 
De resultaten in tabel 35 laten zien dat groepsleiders die werkzaam zijn op afdelin-
gen met verschillende regimes niet significant verschillen van het gemiddelde van 
alle groepsleiders in de mate waarin men zegt de bejegeningstijlen aan te wenden. 
 
Tabel 35 Gemiddelde score op bejegening van jeugdigen naar regime 

afgezet tegen het gemiddelde (N=514) 

  
NBI lang NBI kort BBI Jeugd- 

zorgplus 

Open/ 

GGZ 

Gem. 

Omgang met jeugdigen 4,10 4,01 4,28 3,94 3,96 4,03 

Structuur bieden aan jeugdigen 3,92 4,02 4,01 4,10 3,98 4,00 

Professionele motivatie 3,96 4,00 4,06 4,14 4,09 4,02 

Relatie met jeugdigen 3,82 3,86 3,94 3,87 3,90 3,85 

Motiverende bejegening 4,13 4,11 4,30 4,18 4,15 4,14 

 
 
Integriteit en veiligheid 
De resultaten in tabel 36 laten zien dat 87% van de groepsleiders die werkzaam is 
op een afdeling met een NBI lang regime aangeeft agressie en geweld door jeug-
digen te hebben ervaren in de afgelopen twaalf maanden. Dit tegenover 93% 
gemiddeld voor alle groepsleiders. Er is dus sprake van een groot significant en 
relevant verschil, namelijk 6%. Verder verschillen de groepsleiders niet significant 
van het gemiddelde. 
 
Tabel 36 Gemiddelde score op integriteit en veiligheid naar regime 

afgezet tegen het gemiddelde (N=514) 

  

NBI lang NBI kort BBI Jeugd- 

zorgplus 

Open/ 

GGZ 

Gem. 

Collegialiteit 3,87 3,93 3,90 3,98 3,92 3,92 

Eerlijkheid 3,31 3,31 3,29 3,40 3,37 3,34 

Moreel bewust gedrag 3,59 3,63 3,53 3,58 3,58 3,60 

Veiligheid 3,30 3,23 3,35 3,41 3,30 3,30 

Onderlinge agressie en geweld 

meegemaakt 17% 27% 30% 18% 23% 22% 

Agressie en geweld door jeugdigen 

meegemaakt 87%* 95% 100% 97% 93% 93% 

 
 
Conclusie ten aanzien van regime 
Wanneer wordt gekeken naar de verschillen tussen de resultaten van de regimes, 
dan blijken er weinig verschillen te bestaan. Groepsleiders in een NBI lang regime 
zijn positiever over de hoeveelheid werk dan het gemiddelde van alle groepsleiders. 
Op afdelingen met een NBI kort regime zijn groepsleiders negatiever over de wijze 
waarop de organisatie wordt bestuurd, terwijl over dit onderwerp juist positiever 
wordt geoordeeld in een gesloten regime. Groepsleiders in een open regime zijn 
positiever dan het gemiddelde over de OR. Tot slot geeft 87% van de groepsleiders 
in een NBI lang regime aan agressie en geweld door jeugdigen te hebben ervaren in 
de afgelopen twaalf maanden tegenover 93% gemiddeld. 
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4.7 De MTO-resultaten uitgesplitst naar bezettingspercentage 

In deze paragraaf gaat het om het percentage kamers dat bezet was op 21 maart 
2012. De indeling van respondenten (groepsleiders) in categorieën is als volgt vast-
gesteld (tabel 37). 
 
Tabel 37 Aantal groepsleiders uitgesplitst naar bezettingspercentage 

  0%-70% 71%-85% 86%-95% ≥96% 

Aantal  76 98 117 223 

 
 
Inhoudelijke aspecten werk 
De resultaten in tabel 38 laten zien dat de groepsleiders die werkzaam zijn op 
afdelingen met verschillende bezettingspercentages niet significant verschillen van 
het gemiddelde van alle groepsleiders met betrekking tot hun waardering van de 
inhoudelijke aspecten van het werk. 
 
Tabel 38 Gemiddelde score op inhoudelijke aspecten van het werk naar 

bezettingspercentage afgezet tegen het gemiddelde (N=514) 

 0%-70% 71%-85% 86%-95% ≥96% Gem. 

Inhoud van het werk 3,88 3,99 3,82 3,76 3,84 

Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid 3,47 3,40 3,46 3,45 3,45 

Informatie en communicatie 3,27 3,29 3,33 3,15 3,24 

Betrokkenheid bij de organisatie 3,22 3,21 3,30 3,16 3,21 

Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden 3,15 3,13 3,13 3,08 3,11 

 
 
Werkdruk en de gevolgen 
De resultaten in tabel 39 laten zien dat groepsleiders die werkzaam zijn op afdelin-
gen met een bezetting van 0%-70% positiever oordelen over de hoeveelheid werk 
dan het gemiddelde van alle groepsleiders. Medewerkers op afdelingen met een 
bezetting van 96% of meer oordelen juist negatiever over de hoeveelheid werk. Zij 
geven dus aan het drukker te hebben. Deze verschillen zijn zowel significant als 
relevant. Verder verschillen de groepsleiders niet significant van het gemiddelde. 
 
 
Tabel 39 Gemiddelde score op werkdruk en de gevolgen naar bezettings-

percentage afgezet tegen het gemiddelde (N=514) 

  0%-70% 71%-85% 86%-95% ≥96% Gem. 

Hoeveelheid werk 3,22* 3,04 3,01 2,85* 2,98 

Gevolgen hoeveelheid werk 3,50 3,50 3,30 3,37 3,40 

Emotionele werkstress 3,13 3,14 3,20 3,05 3,11 

Uitputting 3,56 3,56 3,66 3,49 3,55 

 
 
Leiderschap 
De resultaten in tabel 40 laten zien dat groepsleiders die werkzaam zijn op afdelin-
gen met een bezetting van 96% of meer aangeven in minder sterke mate sociaal-
emotioneel leiderschap te ervaren van hun direct leidinggevende in vergelijking met 
het gemiddelde van alle groepsleiders. Dit verschil is zowel significant als relevant. 
Verder verschillen de groepsleiders niet significant van het gemiddelde. 
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Tabel 40 Gemiddelde score op leiderschap naar bezettingspercentage 
afgezet tegen het gemiddelde (N=514) 

  0%-70% 71%-85% 86%-95% ≥96% Gem. 

Wijze besturen organisatie 2,78 2,71 2,73 2,74 2,74 

Ondernemingsraad 2,58 2,43 2,66 2,75 2,64 

Sociaal-emotioneel leiderschap 3,64 3,77 3,84 3,53* 3,66 

Corrigerend leiderschap 3,50 3,55 3,48 3,39 3,46 

Stimulerend leiderschap 3,48 3,61 3,65 3,49 3,55 

 
 
Bejegening van jeugdigen 
De resultaten in tabel 41 laten zien dat groepsleiders die werkzaam zijn op afdelin-
gen met een bezetting van 71%-85% hoger scoren op de schaal omgang met jeug-
digen dan het gemiddelde van alle groepsleiders. Dit verschil is zowel significant als 
relevant. Op afdelingen met een bezetting van 96% of meer geven groepsleiders 
juist aan jeugdigen minder te ondersteunen. Dit verschil is klein maar significant. 
Verder verschillen de groepsleiders niet van het gemiddelde. 
 
Tabel 41 Gemiddelde score op bejegening van jeugdigen naar bezettings-

percentage afgezet tegen het gemiddelde (N=514) 

  0%-70% 71%-85% 86%-95% ≥96% Gem. 

Omgang met jeugdigen 4,03 4,20* 4,05 3,95* 4,03 

Structuur bieden aan jeugdigen 3,89 4,03 4,11 3,96 4,00 

Professionele motivatie 4,02 4,08 4,03 3,99 4,02 

Relatie met jeugdigen 3,86 3,86 3,89 3,83 3,85 

Motiverende bejegening 4,15 4,16 4,14 4,14 4,14 

 
 
Integriteit en veiligheid 
De resultaten in tabel 42 laten zien dat groepsleiders die werkzaam zijn op afde-
lingen met een bezetting van 71%-85% positiever oordelen over de collegialiteit 
dan het gemiddelde van alle groepsleiders. Op afdelingen met een bezetting van 
96% of meer zijn groepsleiders negatiever over het moreel bewuste gedrag. Verder 
geeft 84% van de groepsleiders op afdelingen met een bezetting van 0%-70% aan 
agressie en geweld door jeugdigen te hebben ervaren in de afgelopen twaalf maan-
den tegenover 93% gemiddeld. Deze verschillen zijn zowel significant als relevant. 
Tevens is hier sprake van een groot significant verschil, namelijk 9%. 
 
Tabel 42 Gemiddelde score op integriteit en veiligheid naar bezettings-

percentage afgezet tegen het gemiddelde (N=514) 

  0%-70% 71%-85% 86%-95% ≥96% Gem. 

Collegialiteit 3,83 4,09* 3,95 3,85 3,92 

Eerlijkheid 3,21 3,40 3,42 3,31 3,34 

Moreel bewust gedrag 3,60 3,72 3,69 3,49* 3,60 

Veiligheid 3,36 3,29 3,33 3,27 3,30 

Onderlinge agressie en geweld 

meegemaakt 16% 24% 24% 22% 22% 

Agressie en geweld door jeugdigen 

meegemaakt 84%* 96% 90% 96% 93% 
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Conclusie ten aanzien van bezettingspercentage 
Wanneer wordt gekeken naar de verschillen tussen de afdelingen op basis van het 
bezettingspercentage, dan valt op dat groepsleiders op afdelingen met een lager be-
zettingspercentage van 0%-70% positiever zijn over de hoeveelheid werk dan het 
gemiddelde van alle groepsleiders. Ook geeft deze groep aan met 84% minder 
agressie en geweld door jeugdigen te hebben ervaren in de twaalf maanden vooraf-
gaand aan de afname van het MTO. Op afdelingen met een bezettingspercentage 
van 71%-85% oordelen groepsleiders positiever over de omgang met jeugdigen en 
de collegialiteit. Op afdelingen die voor 96% of meer bezet zijn, oordelen groepslei-
ders negatiever dan het gemiddelde over de hoeveelheid werk, het sociaal-emotio-
neel leiderschap en het moreel bewuste gedrag. 

4.8 De MTO-resultaten uitgesplitst naar personele bezetting 

De personele bezetting is berekend door het aantal groepsleiders te delen door de 
kamercapaciteit. De uitkomst laat zien hoeveel personeel beschikbaar is per kamer. 
Personele bezetting van de afdeling verwijst naar het aantal groepsleiders op de 
formatie. Omdat groepsleiders werken in ploegendiensten, zijn zij niet allen tegelijk 
aanwezig. Dit betekent in de praktijk dat bij een ‘1 op 4 situatie’ niet 1 personeelslid 
per 4 jeugdigen beschikbaar is, maar bijvoorbeeld 1 personeelslid per 5 jeugdigen. 
De hier gehanteerde maat toont hoeveel groepsleiders op de formatie per jeugdige 
beschikbaar zijn. De indeling is als volgt vastgesteld (zie tabel 43): afdelingen met 
een minder intensieve begeleiding, intensieve begeleiding en zeer intensieve bege-
leiding. Hierbij is gelet op het aantal groepsleiders per categorie. Wanneer het aan-
tal groepsleiders per kamer tussen de 0 en de 0,94 ligt, is een respondent ingedeeld 
in de categorie afdelingen met een minder intensieve begeleiding. Bij een verdeling 
tussen de 0,95 en de 1,44 is een respondent ingedeeld in de categorie afdelingen 
met intensieve begeleiding. Ligt het aantal groepsleiders per kamer op 1,45 of 
hoger, dan wordt een respondent ingedeeld in de categorie afdelingen met zeer 
intensieve begeleiding.  
 
Tabel 43 Aantal groepsleiders uitgesplitst naar personele bezetting 

  Minder intensief Intensief Zeer intensief 

Aantal  131 284 99 

 
 
In voorbereidende analyses bleek dat de bezettingsgraad van de kamers sterk 
wisselt tussen de hier onderscheiden categorieën. De resultaten hiervan staan in 
figuur 10.  
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Figuur 10 Verhouding groepsleider-jeugdige per afdeling 

Minder intensieve begeleiding 

 

Intensieve begeleiding

 

Zeer intensieve begeleiding

 

Percentage bezette kamers op afdeling 0-70% 71-85% 86-95% 96% of meer
 

 
Het beeld dat ontstaat is dat afdelingen voor zeer intensieve begeleiding, relatief 
laag bezet zijn; ongeveer tweederde van deze afdelingen kent een bezettingsper-
centage van 85% of minder. Afdelingen met een minder intensieve begeleiding 
hebben een hogere bezettingsgraad. Door de scheve verdeling binnen de catego-
rieën is het risico aanzienlijk dat niet de intensiviteit van de begeleiding wordt 
vergeleken, zoals hier beoogd wordt. Om die reden wordt het niet zinvol geacht  
de arbeidssituatie te onderzoeken op verschillen in intensiviteit van de begeleiding. 
Hierover wordt dan ook niet gerapporteerd. 
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5 Beschrijving van ongewenste omgangsvormen en 
preventiemogelijkheden 

In de vragenlijst zijn vragen gesteld over het al dan niet voorkomen van ongewens-
te omgangsvormen. Daarin werd onderscheid gemaakt tussen een aantal vormen 
van agressie en geweld en de ‘actoren’ waarvan respondenten meldden de onge-
wenste omgangsvormen te hebben ervaren. Hoewel in de vragenlijst is aangegeven 
wat er onder de verschillende vormen wordt verstaan (bijvoorbeeld verbale agres-
sie: schelden, schreeuwen, vernederen, treiteren, pesten), is meer inzicht gewenst 
in de precieze aard van het voorval dat de respondent heeft meegemaakt. Daarom 
zijn er open vragen gesteld met betrekking tot de ongewenste omgangsvormen. De 
antwoorden kunnen tot uitdrukking brengen of de voorvallen voornamelijk ernstig of 
minder ernstig zijn en ook duidelijk maken wat de impact is voor de medewerkers. 
In dit hoofdstuk wordt uitsluitend gerapporteerd over onderlinge omgangsvormen 
tussen collega’s en leidinggevenden. Agressie en geweld door externen, bezoekers 
en jeugdigen valt buiten de reikwijdte van dit hoofdstuk. De antwoorden van res-
pondenten worden letterlijk en onbewerkt geciteerd behoudens pertinente taal- en 
spelfouten en foutieve leestekens waardoor de leesbaarheid wordt bemoeilijkt.  
De deelvraag die in dit hoofdstuk wordt beantwoord is: Hoe beschrijven medewer-
kers de onderlinge ongewenste omgangsvormen die ze ervaren en hoe is ongewenst 
gedrag volgens hen te voorkomen? 
 
In paragraaf 5.1 wordt de vraagstelling beschreven; in paragraaf 5.2 wordt verslag 
gedaan van de manier waarop de data is geschoond en in paragraaf 5.3 hoe de data 
is geordend. In paragraaf 5.4 worden de beschrijvingen van de respondenten ge-
geven over het voorval dat zij zeggen te hebben meegemaakt. In paragraaf 5.5 
wordt beschreven hoe medewerkers binnen de jeugdinstellingen denken dat onge-
wenste omgangsvormen kunnen worden voorkomen. Tot slot van dit hoofdstuk, in 
paragraaf 5.6, wordt een conclusie getrokken over de antwoorden op de open vra-
gen. De onderzoeksmethode is hetzelfde als in de rapporten van het gevangenis-
wezen (Molleman, 2011) en vreemdelingenbewaring (Van der Broek & Molleman, 
2012a), maar wordt hieronder nogmaals uiteengezet. 

5.1 Open vragen in het MTO  

In het MTO van 2012 zijn, nadat respondenten invulden of zij al dan niet te maken 
hebben gehad met ongewenste omgangsvormen door collega’s en/of leidinggeven-
den, twee open vragen gesteld. Deze vragen werden vooraf gegaan door een toe-
lichtende tekst (box 3). 
 
Box 3 Begeleidende tekst voorafgaand aan de open vragen 

U heeft zojuist vragen beantwoord over onder andere ongewenste omgangsvormen 
door collega’s en/of leidinggevenden. Onze organisatie vindt dit onderwerp een seri-
euze zaak en wil de problematiek blijvend aanpakken. U wordt gevraagd om, als u 
dat wenst, onderstaande vragen in te vullen. De antwoorden op deze vragen komen 
NIET terug in de rapportages voor uw organisatie. De antwoorden worden geanoni-
miseerd en gebundeld voor een rapportage voor de sector Jeugd. Wanneer u namen 
invult, worden die door TNS NIPO verwijderd en niet teruggekoppeld aan de organi-
satie. 
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Na de toelichting werden de twee vragen als volgt geformuleerd (box 4): 
 
Box 4 De open vragen over ongewenste omgangsvormen 

• Omschrijving ongewenste omgangsvormen 
Kunt u uw ervaring met ongewenste omgangsvormen door collega’s of leiding-
gevenden omschrijven die u persoonlijk in de afgelopen twaalf maanden heeft 
ervaren? 

 
• Preventie 

Wat zou de organisatie of u zelf kunnen doen om in de toekomst ongewenste 
omgangsvormen door collega’s of leidinggevenden aan te pakken en te voor-
komen? 

5.2 Opschonen van de data 

De eerste open vraag werd door 126 van de 1.142 respondenten (11%) binnen de 
jeugdinstellingen ingevuld. 
Allereerst zijn alle antwoorden met de strekking ‘n.v.t.’ en ‘geen commentaar’ 
verwijderd uit de dataset (dat was bij 6 van de 126 respondenten het geval). De 
antwoorden op de open vragen zijn voor de analyse verder geschoond. De beant-
woording van de eerste vraag moet handelen over: 
• ongewenste omgangsvormen door collega’s of leidinggevenden; 
• persoonlijke ervaring; 
• op het werk meegemaakt; 
• de afgelopen twaalf maanden. 
Wanneer uit de beantwoording bleek dat niet aan deze criteria werd voldaan, is de 
informatie niet gebruikt in de analyse. Als aanname wordt gehanteerd dat beschrij-
vingen van ongewenste omgangsvormen die men niet persoonlijk heeft meege-
maakt, vertekend kunnen zijn. Men baseert zich mogelijk op anekdotes (bijvoor-
beeld indirect vernomen ervaringen) waardoor de beantwoording te ver van de 
werkelijkheid kan staan. Alleen directe persoonlijke ervaringen worden als valide 
beschouwd en zijn gebruikt in de analyse. Daardoor vielen nog eens 14 respon-
denten uit waarvan het onwaarschijnlijk leek dat zij het voorval zelf dan wel in de 
laatste twaalf maanden hebben meegemaakt. De in paragraaf 5.4 gepresenteerde 
analyses hebben betrekking op 106 antwoorden (9,3% van de 1.142 responderende 
medewerkers van de jeugdinstellingen). 
Van de 218 personen die aangegeven hebben ongewenste gedrag door collega’s 
en/of leidinggevenden te hebben ervaren, heeft ongeveer de helft (112 respon-
denten) de open vraag met betrekking tot ongewenste omgangsvormen ingevuld. 
De groep respondenten die de open vragen heeft beantwoord is klein. Enig voorbe-
houd moet daarom worden gemaakt met betrekking tot de generaliseerbaarheid. 
 
Bij de tweede open vraag, over preventie, zijn wel alle vermelde antwoorden ge-
bruikt omdat mogelijk interessante ideeën worden aangedragen om ongewenste 
omgangsvormen in de toekomst te voorkomen. Van de 1.142 respondenten vulden 
282 medewerkers de open vraag over preventie in. Na verwijdering van antwoorden 
zoals ‘n.v.t.’, ‘geen commentaar’ en antwoorden die niet gingen over het voorkomen 
van ongewenste omgangsvormen tussen collega’s (58 in totaal) blijven 224 ant-
woorden over die zijn geanalyseerd (paragraaf 5.5). 
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5.3 Categoriseren van beantwoording op de open vragen 

De categorisering van de antwoorden wordt gedaan via een indeling van antwoord-
categorieën zoals beschreven door Molleman (2011). In dat onderzoek, dat de 
resultaten van de Internetspiegel van het gevangeniswezen analyseerde, zijn door 
twee beoordelaars de categorieën gescoord. Vervolgens is de interbeoordelaarsbe-
trouwbaarheid vastgesteld. De beoordelaars deelden antwoorden naar categorieën 
in en bezagen achteraf of zij tot gelijke categorieën en toewijzingen kwamen. Deze 
beoordeling verliep in twee fasen. In fase 1 werden de antwoorden door de beoor-
delaars onafhankelijk van elkaar toegewezen aan categorieën. In fase 2 werd geke-
ken waar de beoordelaars verschillend hadden ingedeeld en werd besproken of er 
consensus kon worden bereikt over de juiste toedeling van een antwoord aan een 
categorie. Bij vraag 1, de vraag over wat er precies is voorgevallen, werden 72 van 
de 98 antwoorden hetzelfde ingedeeld door de beoordelaars (73%). In fase 2 kwa-
men de beoordelaars tot volledige overeenstemming (100%) en concludeerden zij 
dat de categorisering toepasbaar is voor de verwerking van de antwoorden. Bij 
vraag 2, over welke preventieve maatregelen genomen zouden kunnen worden, 
kwamen de beoordelaars in 74 van de 98 antwoorden tot dezelfde indeling in de 
categorieën (76%). In de tweede fase kwamen de beoordelaars tot overeenstem-
ming in 97,9% van de geanalyseerde antwoorden. Er kan dus gesproken worden 
van een hanteerbare en valide indeling van categorieën. 
 
In tabel 44 staat hoe de categorieën zijn vastgesteld. Tevens staat vermeld hoe 
veel respondenten binnen de jeugdinstellingen per categorie een voorval hebben 
beschreven. 
 
Tabel 44  Categorieën van de ongewenste omgangsvormen door collega’s 

en/of leidinggevenden 

 

Absoluut aantal 

respondenten 

Percentage respon-

denten t.o.v. totaal 

Percentage van de 106 

ingevulde vragen 

Verbale agressie 28 2,5% 26,4% 

Bedreiging/intimidatie 25 2,2% 23,6% 

Seksuele intimidatie 17 1,5% 16,0% 

Discriminatie 19 1,7% 17,9% 

Fysieke agressie 1 0,1% 0,9% 

Overig ongewenst gedrag 14 1,2% 13,2% 

 
Ook bij de andere open vraag is een categorisering vastgesteld. Deze staat weerge-
geven in tabel 45. De beschrijvingen gaan over mogelijke preventieve maatregelen 
die medewerkers voorstellen die betrekking kunnen hebben op henzelf, op het team 
of de leidinggevenden of de directie/organisatie.  



54  |  Cahier 2012-12 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

Tabel 45  Categorieën van de voorstellen om ongewenste omgangsvormen 
te voorkomen 

  Absoluut aantal 

respondenten 

Percentage respon-

denten t.o.v. totaal 

Percentage van de 224 

ingevulde vragen 

Individueel 14 1,2% 6,3% 

Team 65 5,7% 29,0% 

Leidinggevende 28 2,5% 12,5% 

Directie/organisatie 93 8,1% 41,5% 

Overig  24 2,1% 10,7% 

5.4 Beschrijving van de ongewenste omgangsvormen 

De respondenten die in de open vragen meldden ongewenste omgangsvormen te 
hebben meegemaakt van collega’s of leidinggevenden hebben diverse ervaringen. 
Per categorie worden ze besproken. 
 
Verbale agressie 
In de vragenlijst werden voorbeelden van verbale agressie gegeven, te weten schel-
den, schreeuwen, vernederen, treiteren en pesten. Met 28 meldingen werd verbale 
agressie het vaakst gemeld. De grootste groep (zeven respondenten) zegt soms niet 
respectvol te worden aangesproken door collega’s. Zo geeft een respondent aan te 
maken te hebben met ‘collega's die mij uit onvermogen onheus bejegenen. Grof in 
de mond, denigrerend reageren. Stukje machocultuur nog.’ Ook schelden, schreeu-
wen en het maken van vervelende opmerkingen wordt genoemd.  
Vier respondenten geven aan ervaring te hebben met niet integer gedrag zoals 
zwart maken, geen informatie verstrekken of achterhouden, roddelen en het gebrek 
aan integer gedrag, een voorbeeld hiervan is: ‘Het komt wel eens voor dat er over 
personeel opmerkingen gemaakt worden die in mijn beleving niet integer zijn. Over 
een groep medewerkers kan wel eens een term gebruikt worden als “knuppels” of 
“klojo's” o.i.d.’ Non-verbaal komt dergelijk gedrag tot uiting in het buiten sluiten en 
het bewust negeren van collega’s. 
Drie respondenten geven aan dat collega’s boos reageren in conflictsituaties, bij-
voorbeeld: ‘Collega heeft zichzelf niet in de hand en scheldt mij voor van alles en 
nog wat uit omdat hij zich bekritiseerd voelt.’ Een andere respondent geeft aan dat 
de slechte onderlinge omgang een negatief effect heeft op de samenwerking: ‘Ik 
heb meegemaakt dat collega's mij of mijn teamgenoten op een onjuiste manier 
hebben bejegend door niet op een normale manier met elkaar in gesprek te gaan 
over een voorgevallen situatie, maar op een autoritaire en dwingende wijze ons aan 
te spreken. Ik beleef dit als op een verkeerde manier met elkaar omgaan als colle-
ga's en dus als storend. Dit heeft een negatief effect op de samenwerking binnen 
onze organisatie.’  
Drie respondenten geven aan dat er gepest wordt op de werkvloer. ‘Sommige col-
lega’s negeren je bewust en pesten je bewust psychisch. De leidinggevende doet 
hier niets mee, daar geldt alleen het resultaat. Hij geeft daardoor het gevoel weinig 
om zijn team te geven.’  
Ook zijn er twee respondenten die zeggen dat er onwaarheden over hen worden 
verspreid: ‘Een (directe) collega heeft in een lange periode verwensingen en kwaad-
sprekerij over mij neergelegd bij andere collega’s. Dit maakte dat ik vragen en 
opmerkingen terug kreeg van andere collega’s waarom dit over mij werd gezegd. 
Totaal onwaar, en dit werd gedaan zodat ik in slechte aarde viel binnen een team en 
hij bevestiging kreeg voor zijn werk. Het komt er uiteindelijk op neer dat je enorm 
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klein wordt gemaakt binnen je eigen team. De jeugd waar wij mee werken, voelde 
deze samenspanning aan.’ Een andere respondent zegt: ‘Ik word op een niet pret-
tige manier aangesproken over mijn integriteit. Deze collega staaft zijn verhaal niet 
op feiten maar op insinuaties.’  
Eén respondent vat het ongewenste verbale gedrag als volgt samen: ‘Sarcasme, 
zelfverheerlijking, egotripperij ten koste van minderen, kantjes ervan aflopen en 
pronken met de veren van de ander.’  
In totaal geven acht respondenten aan verbale agressie vanuit hun leidinggevenden 
te hebben ervaren. Vijf van hen geven aan dat het hierbij ging om schreeuwen, 
schelden of anderszins ongepast aanspreken, een voorbeeld hiervan is: ‘Dat je lei-
dinggevende geen fatsoenlijk gesprek kan voeren, maar je gelijk de huid vol scheldt 
zonder jouw kant van het verhaal te horen....’ In twee andere gevallen gaat het om 
minachtende opmerkingen zoals: ‘Bij vragen om een vrije dag zegt de leidingge-
vende: “Is dat kind van je weer ziek of zo??” Bij spoedopname ziekenhuis van mijn 
dochter zegt de leidinggevende: “Heeft ze niet de leeftijd om zelf naar het zieken-
huis te gaan??”’ en ‘De directeur praat op zeer negatieve wijze over collega's zoals 
dat zij dom zijn, dat zij verwende prinsessen zijn etc.’ 
Verder geven twee respondenten aan dat de leidinggevende zijn eigen handelen lijkt 
te willen ‘verbloemen’. ‘De leidinggevende was steeds aan het schreeuwen om daar-
mee haar eigen handelen te verbloemen. Ze legde de schuld buiten zichzelf en hier-
door was de werksituatie ondragelijk geworden’ en ‘een adjunct-directeur die ten 
overstaan van andere collega's mensen aanvalt of zichtbaar geniet van de chaos die 
hij zojuist heeft gecreëerd in een overleg. Zelf ben ik eenmaal op uiterst ongepaste 
wijze door deze man aangesproken op het handelen van de afdeling waar ik werk, 
na lakse beslissingen vanuit zijn positie.’  
Een andere respondent zegt te zijn gepest nadat hij zijn leidinggevende had gecor-
rigeerd: ‘Nadat ik mijn leidinggevende had gewezen op zijn foutieve handelen, werd 
ik gepest via het rooster door een slechte planning. Ik had gevraagd niet met een 
bepaalde collega te werken omdat die heel laks is en zijn werk niet serieus neemt. 
Nadat ik de leidinggevende had gewezen op zijn foutieve handeling, werd ik na 1,5 
week met die collega ingedeeld. Dit ervaar ik als pesten/misbruik maken van zijn 
macht.’  
 
Bedreiging/intimidatie 
In de vragenlijst wordt de categorie bedreiging/intimidatie omschreven met de voor-
beelden bedreigen, stalken, achtervolgen, chanteren, onder druk zetten, dreigbrief 
en gezinsleden bedreigen. De scheidslijn tussen verbale agressie en bedreiging/inti-
midatie is dun. Een situatie waarin iemand verbaal agressief wordt, kan bijvoorbeeld 
erg bedreigend overkomen. De indeling van een voorval in één van de twee catego-
rieën kan daardoor lastig zijn. In de categorie bedreiging/intimidatie zijn uiteindelijk 
25 reacties ingedeeld waarbij het vaak gaat om situaties die door de respondent als 
bedreigend werden ervaren. Bedreiging/intimidatie werd iets minder vaak genoemd 
dan verbale agressie.  
Vijf respondenten geven aan te maken te hebben gehad met zaken als (indirect) 
onder druk zetten, monddood maken, macht over je proberen te krijgen en houden, 
dreigen, pestgedrag, intimidatie, stalken en ongewenste e-mails waarin toespelin-
gen werden gemaakt.  
Vijf andere respondenten zijn specifieker in hun beschrijvingen. Zij geven bijvoor-
beeld aan dat er door leidinggevenden wel eens gedreigd is met ontslag. Een voor-
beeld hiervan is de reactie van de volgende twee respondent: ‘Buitengewoon ver-
velende officiële gesprekken met leidinggevenden over zaken die pertinent onwaar 
zijn, onder druk zetten door leidinggevende en dreiging met ontslag als je het er-
gens niet mee eens bent’ en ‘dreigen met ontslag na ziekmelding.’ Eén respondent 
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geeft zelfs aan dat mensen bang zijn: ‘Een arbeidsconflict met de leidinggevende 
nadat zij tegenover mij en het gehele team bepaalde denigrerende, negatieve uit-
spraken had gedaan, met een officiële waarschuwing in een brief. Het vertrouwen  
is enorm beschaamd, twee collega’s zijn op bizarre wijze ontslagen / hebben geen 
contractverlenging gekregen. Een andere collega heeft zelf ontslag genomen, mocht 
niet meer in de invalpool. Door haar brief, die was gebaseerd op niet kloppende fei-
ten, is er een groot gevoel van wantrouwen gecreëerd. Sommigen kunnen zichzelf 
helemaal niet meer zijn op het werk omdat we nooit weten wat er tegen ons ge-
bruikt gaat worden. Mensen lopen op hun tenen en er heerst angst bij mensen voor 
hun werk.’ Twee andere respondenten geven aan in hun ziekteperiode onder druk te 
zijn gezet om het werk te hervatten. ‘Ik zat in de ziektewet vanwege overspannen-
heid (…). Heb een afspraak gemaakt met de bedrijfsarts: zes weken rust. Na twee 
weken ben ik lastig gevallen door middel van een brief dat ik moest komen! Omdat 
er volgens hen een arbeidsconflict was met de leidinggevende (dit was niet het ge-
val). De brief was dusdanig dat er sprake zou zijn van inhouding salaris!’  
Vier respondenten zeggen door hun leidinggevende onder druk te zijn gezet om 
extra te werken of op een ander moment te komen werken. ‘Door leidinggevende 
geïntimideerd betreffende het wel of geen late dienst draaien, terwijl we al in dienst 
waren. Leidinggevende dreigde toen met een dienstopdracht wanneer wij niet naar 
huis zouden gaan en in de avond terug wilden komen om te werken. Dit kwam zeer 
bedreigend over!’ en ‘er zijn te veel verborgen agenda's. Leidinggevenden trachten 
met intimidatie zaken voor elkaar te krijgen (andere diensten draaien).’  
Vier respondenten geven aan bedreigd of geïntimideerd te zijn door collega’s. Voor-
beelden hiervan zijn: ‘Er zijn groepsleiders die schelden naar andere personeels-
leden en die andere personeelsleden intimideren’ en ‘een collega die mij (keer op 
keer) onterecht beschuldigt van het niet correct uitvoeren van mijn functie. Gelukkig 
weet mijn leidinggevende dit goed op te pakken. Een collega die een zeer negatieve 
houding naar mij heeft en onterecht stemming maakt bij mijn leidinggevende be-
treffende mijn werktijden. Ook dit wist mijn leidinggevende goed op te pakken. Het 
gedrag van deze collega's is bekend bij mijn leidinggevenden.’  
Vijf respondenten melden incidenten van verschillende aard zoals: ‘De vorige AD 
heeft mij te kennen gegeven dat hij ervoor zal gaan zorgen dat ik in onze organisa-
tie nooit verder zal komen, ook niet nadat hij weg is’ en ‘ontnemen van werkzaam-
heden, intimidatie en bedreiging met als doel de organisatie te verlaten, weggepest 
worden.’ 
 
Seksuele intimidatie 
Van de 106 respondenten die de open vraag over ongewenste omgangsvormen 
invulden, melden 17 respondenten een voorval waarin seksuele intimidatie door 
collega’s/leidinggevende een rol speelt. Daaronder worden in de vragenlijst 
verschillende vormen gevat te weten nafluiten, seksueel getinte opmerkingen, 
blikken, handtastelijkheden, aanranding of verkrachting. De laatste vorm is niet 
gemeld.  
De meeste meldingen (14 maal) handelen over het nakijken of nafluiten van 
mensen en het maken van seksueel getinte opmerkingen: ‘Een mannelijke mede-
werker die twee keer een opmerking heeft gemaakt over mijn kleren, waarbij ik 
geen prettig gevoel kreeg. Een mannelijke medewerker die in mijn oor fluistert dat 
ik lief ben, waar mijn leidinggevende bij staat. Twee mannelijke medewerkers die 
hun hand op mijn schouder leggen, op een manier die mij de kriebels geeft.’ Een 
respondent geeft aan dat ‘o.a. dubbelzinnige seksueel getinte opmerkingen gebracht 
worden als een grap.’ Twee andere respondenten wijden het voorkomen van sek-
suele intimidatie aan dat het ‘een mannenwereld is met veel haantjesgedrag.’ ‘Bin-
nen de organisatie is er sprake van seksuele intimidatie. Het is een mannenwereld 



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2012-12  |  57 

waarbij vrouwelijke collega's er regelmatig mee te maken krijgen dat mannelijke 
collega's fluiten, nakijken of opmerkingen maken.’ Een andere respondent merkt 
echter op dat niet alleen mannen seksueel intimiderend gedrag vertonen: ‘Seksueel 
getinte opmerkingen komen regelmatig voor. Zowel door mannen als door vrou-
wen.’ Het verhaal van een andere respondent wijst in dezelfde richting: ‘Een vrou-
welijke collega heeft mij veelal nagekeken, nagefloten, seksueel getinte smsjes/be-
richtjes gestuurd ed.’ 
Verder geeft een respondent aan te zijn gestalkt door een collega: ‘Eenmaal een 
collega die maar bleef sms’en met insinuerende opmerkingen dat hij me nogal in-
teressant vond. Dit hield op toen ik duidelijk aangaf dat ik het stalkerig en vervelend 
vond en hij beter mijn nummer kon wissen of voor noodgevallen van het werk 
bewaren. De andere keer was een collega die, misschien onbedoeld, me vervelend 
bij mijn hand vastpakte terwijl ik gewoon wat wilde overdragen. Klein maar verve-
lend.’ Een medewerker stoort zich aan ‘signalen van relaties en/of intimiteit tussen 
collega's waarbij niet altijd duidelijk is wat het effect is op de werkvloer.’ Tot slot 
meldt een medewerkster op ongewenste wijze te zijn aangeraakt door een collega.  
 
Discriminatie 
Onder discriminatie worden negatieve opmerkingen of gedragingen verstaan met 
betrekking tot sekse, huidskleur, geloof, leeftijd of seksuele geaardheid. In totaal 
werd hier negentien keer een omschrijving van gegeven. De respondenten melden 
verscheidene vormen van discriminatie. 
Het meeste (negen maal) worden al dan niet grappig bedoelde, ongewenste opmer-
kingen genoemd over de afkomst of het geloof van collega’s. Voorbeelden hiervan 
zijn: ‘Poster van een aap ophangen en mijn afkomst benoemen!!’ en ‘collega’s die, 
waar een jongere bij staat, tegen mij zeggen: “Joh, een Marokkaan met een loon-
strookje, dat kan toch helemaal niet?” En vaak opmerkingen over Marokkanen, 
Antillianen op een manier waarvan je denkt: je beschouwt ze niet als gelijkwaardig. 
Respectloos, denigrerend, machtsgericht, discriminerend.’ Een respondent wijdt het 
discriminerende gedrag van zijn collega vooral aan onwetendheid en onzekerheid: 
‘Een provinciale collega die leuk denkt te zijn met lompe grapjes over mijn huids-
kleur en dat soms en public uitspreekt tegen mij. Dit ervaar ik als simpel denkend 
gedrag, maar ik heb begrip voor zijn achterstand en onzekerheid, wat zich uit in bot 
boerengedrag (ook tegen vrouwen). Mijn (vrouwelijke) collega's en ik nemen deze 
meneer ook niet echt serieus en bijten ook terug. Dus er is (nog) geen sprake van 
een verziekte werksfeer.’ 
Vier andere respondenten geven aan dat er gediscrimineerd wordt op basis van 
sekse. Bijvoorbeeld zoals de volgende respondent vertelt: ‘Een mannelijke collega 
is neerbuigend naar vrouwen toe’, maar ook ‘vooringenomen afkeer tegen mannen 
binnen de organisatie. Als je als man het hoofd boven het maaiveld uitsteekt, wordt 
die er meteen afgesabeld.’ 
Verder geven vier respondenten aan dat zij zich gediscrimineerd voelen op basis van 
hun leeftijd: ‘Een collega die op zeer verbaal agressieve wijze duidelijk maakte dat 
hij niet zomaar iets aanneemt van een snotneus zoals ik. Waarmee hij doelde op het 
feit dat ik gezien mijn leeftijd nog niet zoveel ervaring heb als hijzelf. Kanttekening: 
waar het over ging, was op het gebied van mijn kennis en niet op die van mijn 
collega.’ Een andere respondent merkt op: ‘De leeftijd speelt een rol. Je wordt af en 
toe niet serieus genomen. Vaak wordt er niet naar je geluisterd als je een probleem 
hebt en wordt er lacherig over gedaan.’ Tot slot meldt één respondent gediscrimi-
neerd te zijn op basis van zijn lichaamsgewicht en een ander op basis van zijn sek-
suele geaardheid.  
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Fysieke agressie 
De vragenlijst definieert fysieke agressie als duwen, slaan, schoppen, spugen, vast-
grijpen, verwonden, fysiek hinderen, gooien/vernielen met/van voorwerpen. In deze 
categorie wordt één beschrijving genoemd waarbij spullen worden beklad en 
vernield: ‘Persoonlijke eigendommen worden beklad/vernield.’ 
 
Overig ongewenst gedrag 
Enkele gebeurtenissen die werden omschreven, waren niet in te delen in een van  
de bovengenoemde categorieën. Het gaat hierbij om 14 gebeurtenissen die kunnen 
worden aangemerkt als vervelend, zoals eilandvorming, het gebrek aan openheid, 
het niet nakomen van gemaakte afspraken, het doodzwijgen van problemen, het 
willekeurig toepassen van regels en je niet welkom voelen. Ook melden 4 respon-
denten een gebrek aan empathie en belangstelling voor de medewerkers, getuige 
de volgende respondent: ‘Vanwege een ongeval in de privésfeer heb ik een drietal 
weken grotendeels in de ziektewet gezeten. Begrip, empathie, zorg of belangstelling 
door meerdere afdelingshoofden was ver te zoeken. (…) De huidige afdelingshoof-
den lijken meer bedrijfsmanagers met weinig empatisch vermogen of interesse. 
Collega’s maken deel uit van de middelen tot het genereren van vermogen voor de 
organisatie. Zorg bestaat voor de meest schrijnende, arbeidsintensieve jeugdigen en 
nergens voor de ECHT minder bedeelde doelgroep en zeker niet voor personeel. De 
ene hand wast de andere en binnen de grote reorganisatie is de stem van de werk-
vloer niet gehoord, gekend of in behandeling genomen.’ Twee respondenten zeggen 
dat er niet integer wordt gehandeld bij sollicitatieprocedures: ‘De organisatie, en 
met name het management, gaan heel selectief en bevooroordeeld om met mede-
werkers. In het bijzonder als het betrekking heeft op interne sollicitaties naar HBO 
gecertificeerde vacatures. Er wordt niet op inhoudelijk niveau naar de persoon 
gekeken, maar op betrekkingsniveau. Wat vind ik van je.’ Deze respondent heeft 
ook kritiek op de organisatie: ‘De directie en het management hebben moeite met 
het ontvangen van feedback en/of kritiek op de werkwijze. Het wordt vaak uit zijn 
verband getrokken of persoonlijk gemaakt. Met als gevolg dat het je perspectieven 
in de organisatie beperkt. Verdeel en heers is de methode die hier nog steeds wordt 
toegepast en alle schuld buiten jezelf plaatsen. Er zijn immers genoeg aanwijsbare 
zondebokken.’ Een andere respondent lijkt een soortgelijke mening toegedaan: ‘De 
organisatie in [naam instelling] is in de fundamenten (oude garde) geïnfecteerd en 
dat werkt averechts t.o.v. de missie en visie van de instelling. Anders gezegd: veel 
ja-knikkers op diverse niveaus, maar op de groepen wordt gewoon op de oude voet 
verder gegaan waardoor naar mijn mening jongeren vooral slechte voorbeelden 
krijgen van omgang met elkaar. Ik ga de organisatie dan ook verlaten want ik kan 
hier niet integer en trouw aan mijn eigen normen en waarden werken.’ 
Tot slot meldt een respondent dat ‘collega’s elkaar niet duidelijk ondersteunen bij 
een calamiteit met jeugdigen of er zelfs alleen voor laten opdraaien.’ 

5.5 Beschrijving van mogelijke preventiemaatregelen 

De antwoorden van de respondenten zijn ingedeeld in de categorieën zoals beschre-
ven in paragraaf 5.3. In deze paragraaf beschrijven we de inhoudelijke opmerkingen 
ten aanzien van preventieve acties en maatregelen die medewerkers voorstellen. 
 
Ik: de individuele medewerker  
Veertien medewerkers zoeken de oplossing tegen ongewenst gedrag bij de indivi-
duele medewerker. Vijf respondenten zien de oplossing voornamelijk in het duidelijk 
aangeven van de eigen grenzen: ‘Open en directe communicatie en je grens tijdig 
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aangeven’ en ‘door zelf duidelijke grenzen aan te geven op je afdeling. En in de 
organisatie door duidelijke omgangs- en respectnormen aan te geven.’ Drie andere 
respondenten zien meer heil in ‘melding maken bij de directie en vertrouwensper-
soon.’ Volgens een andere respondent moeten ‘personen zelf tot een ander inzicht 
komen, anders gedragen zij zich sociaal wenselijk en is het dus niet oprecht.’ En 
weer iemand anders is van mening dat medewerkers zich beter zoveel mogelijk op 
de achtergrond kunnen houden: ‘Ervoor zorgen dat je niet in de “spotlight” komt te 
staan. Geen handvaten aanreiken die gebruikt kunnen worden tot ongewenste 
omgangsvormen. Doe je werk en trek je verder terug.’ 
 
Wij: het team 
In totaal zijn 65 reacties ingedeeld in deze categorie waarbij de oplossingen vooral 
worden gezocht binnen het team. Het gaat hierbij voornamelijk om het aanspreken, 
bespreken en bewustwording door trainingen, bijvoorbeeld: ‘Het bespreekbaar blij-
ven maken van gewenste omgangsvormen en de aanspreekcultuur over ongewenst 
gedrag verstevigen.’ Een groep van 39 respondenten geeft aan dat medewerkers 
elkaar moeten aanspreken op ongewenst gedrag en dat dit tijdens bijvoorbeeld 
teamvergaderingen of themabijeenkomsten bespreekbaar moet worden gemaakt. 
Voorbeelden van suggesties zijn: ‘De gedragscode regelmatig met praktische cases 
bespreken. Sowieso in het introductieprogramma, maar ook in teamvergaderingen 
zodat mensen zich bewust worden van gewenste (en dus ook van ongewenste) 
omgangsvormen. Gewenst gedrag benadrukken, stimuleren en belonen’, ‘met elkaar 
blijven praten. Luisteren naar wat mensen bezig houdt en hoe men denkt dit aan te 
kunnen pakken. Zorgen voor duidelijkheid, ook naar jeugdigen toe. Mogelijk ver-
plichte themabijeenkomsten over dit onderwerp houden, zowel voor jongeren als 
voor medewerkers’ en ‘ik denk dat we binnen [naam instelling] nog beter elkaar 
moeten aanspreken op de kernwaarden. Als iemand niet volgens de kernwaarden 
handelt, dan zou die persoon daarop aangesproken moeten worden. In mijn bele-
ving gebeurt dit niet altijd terwijl daarmee ernstiger ongewenst gedrag voorkomen 
kan worden. Ik vind dat leidinggevenden zich ook meer bewust mogen zijn van hun 
voorbeeldfunctie binnen de afdeling en binnen de gehele organisatie. Volgens mij is 
hier ook nog een verbetering in te maken.’ Een andere respondent geeft aan dat de 
aanspreekcultuur in de gehele organisatie moet veranderen: ‘Zolang de directie 
en/of afdelingshoofden elkaar niet aanspreken over hun houding e.d. en elkaar de 
hand boven het hoofd houden, kunnen we deze omgangsvormen ook niet tegen 
gaan. M.a.w. het zou eventueel preventief werken dat een ieder binnen de organi-
satie, in welke laag dan ook, de ruimte krijgt elkaar aan te spreken zonder dat men 
het idee krijgt dat men er toch niets mee doet.’ Andere oplossingen die worden 
genoemd zijn het expliciet opnemen van afspraken betreffende ongewenste om-
gangsvormen in de gedragsregels en het evalueren van de aanpak wanneer zich  
een incident heeft voorgedaan. Ook de inzet van UBAA wordt genoemd. Dit is een 
methodiek die wordt gebruikt bij de sector gevangeniswezen om de problematiek 
van ongewenste omgangsvormen aan te pakken en staat voor: Uitspreken, Bespre-
ken, Afspreken en Aanspreken.  
Zeventien respondenten doen suggesties om door middel van trainingen en thema-
middagen meer aandacht en bewustwording te creëren: ‘Meer ruimte krijgen om te 
werken aan de teamcohesie, zoals opdrachten, trainingen en/of teamdagen.’ Er wor-
den verschillende soorten cursussen genoemd zoals een cursus ethiek, dilemma-
training en een mentale weerbaarheidstraining. Ook moet er volgens respondenten 
geïnvesteerd worden in groepsdynamische processen, teambuilding en coaching. 
Verschillende respondenten geven tot slot aan dat er een veiliger klimaat gecreëerd 
moet worden om ongewenst gedrag te bespreken: ‘Een veilig klimaat creëren/be-
houden, waarin men zaken bespreekbaar kan maken. Dit heeft mogelijk tot gevolg 
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dat de agressor minder ruimte voelt om ongewenste omgangsvormen te hanteren, 
daar de ander er wel over zal praten’ en ‘er zou meer veiligheid moeten zijn waar-
door mensen zich gemakkelijker uit durven te spreken over onvrede en feedback 
durven te geven aan elkaar.’ Een respondent geeft aan zelf meer voorlichting te 
willen geven: ‘Verhelderen van die ongewenste omgangsvormen. Ik zou als con-
tactpersoon meer voorlichting willen geven aan leidinggevenden en mensen van de 
werkvloer. Vooral wat wel kan en wat niet kan. Er lijkt nogal verschil van uitleg te 
zijn van wat wel kan en wat niet kan.’ 
 
Zij: de leidinggevende 
In deze categorie zijn antwoorden ingedeeld die een oplossing zoeken bij de leiding-
gevende. Van de 28 antwoorden in deze categorie gaan de meeste erover dat lei-
dinggevenden beter moeten luisteren naar hun personeel en hen serieus moeten 
nemen. ‘Beter gehoor geven aan medewerkers en niet meteen oordelen over wat er 
aangekaart wordt. Serieus genomen worden en open en transparant blijven. Dit 
gebeurt in de praktijk niet’ en ‘wanneer dit aangegeven wordt bij de leidinggevende 
(niet huidige) hier daadwerkelijk iets mee doen en niet aan de kant schuiven.’ Het 
functioneringsgesprek wordt gezien als een goed moment om medewerkers aan te 
spreken op hun gedrag: ‘Deze zaken moeten veel duidelijker meegenomen worden 
in de functioneringsgesprekken en mensen die mede door dit gedrag niet functio-
neren moeten veel eerder aangepakt worden.’ Volgens een respondent moeten 
leidinggevenden objectiever oordelen: ‘De situaties meer op inhoud beoordelen en 
veel minder op persoonlijke titel. Leidinggevenden nemen het vanuit loyaal oogpunt 
vaak voor elkaar op.’ 
Een aantal respondenten geeft suggesties van specifieke acties die leidinggevenden 
kunnen ondernemen, bijvoorbeeld moeten leidinggevenden een duidelijke voor-
beeldfunctie vervullen en moeten ‘leidinggevenden meer positieve aandacht geven 
aan verschillen, openlijk bevestigen/waardering uitspreken voor de verschillen in 
seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, sekse, etc.’ Ook wordt geopperd dat de 
leidinggevende een managementopleiding moet volgen, ‘dat zou hem de juiste tools 
geven om het team beter te leiden.’ Twee respondenten zijn wat resoluter en willen 
een betere leidinggevende: ‘Een nieuwe en integere leidinggevende aannemen die 
in het team staat en er voor zijn personeel is’, aldus een respondent.  
Tot slot is er een groepje respondenten dat meer heil ziet in het controleren van 
leidinggevenden. De volgende respondent oppert dat bepaalde gesprekken niet één 
op één moeten plaatsvinden: ‘Gesprekken met de leidinggevende zouden niet altijd 
één op één moeten zijn, maar in het bijzijn van een onafhankelijk iemand die objec-
tief kan meeluisteren/kijken.’ Twee andere respondenten zeggen: ‘Leidinggevende 
laten beoordelen door zijn/haar medewerkers’ en ‘in de functioneringsgesprekken 
wordt ook de rol van het afdelingshoofd besproken. Hoe wordt met deze informatie 
omgegaan als er teveel klachten, negatieve feedback e.d. zijn omtrent deze per-
soon? Dit mag duidelijk worden gecommuniceerd naar de medewerkers. Of blijft 
 een afdelingshoofd in zijn functie ondanks bijvoorbeeld de vele verbeterpunten?’  
 
Zij: de directie/organisatie 
Meer dan negentig respondenten vinden dat verandering vanuit de directie of orga-
nisatie moet worden bewerkstelligd. Een grote groep van 27 respondenten noemt 
zaken als: luisteren, betrokkenheid, zichtbaarheid en voorbeeldgedrag. Een selectie 
uit de reacties: ‘De directie moet interesse in hun medewerkers tonen. Een goede 
OR dus geen directielid deel laten nemen in de OR en het GOR. Nazorg na escalaties 
d.m.v. een praatje en bak koffie i.p.v. gelijk weer doorgaan wanneer de escalatie 
voorbij is’, ‘luisteren als directie naar de mensen op de directe werkvloer (groeps-
leiders) en hen serieus nemen’, ‘fysiek aanwezig zijn op de werkvloer met enige 
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regelmaat. Hierdoor krijg je meer mee’, ‘positief voorbeeldgedrag; meldingen 
serieus blijven nemen; feedback blijven geven; eventueel de Gedragscode weer 
nieuw leven inblazen’ en ‘pas wanneer je zelf handelt volgens onze kernwaarden, 
heb je het recht om anderen daarop aan te spreken. Vooral mensen op sleutelpo-
sities hebben daar een verantwoordelijkheid. Voorleven.’ Andere respondenten 
geven aan dat er meer aandacht moet zijn voor het ‘aanbrengen van diversiteit in 
personeel (vrouwelijke leidinggevenden en allochtone medewerkers/leidinggeven-
den)’, alsook voor ‘de klachten van personeel. Ze moeten weten waar ze terecht 
kunnen met hun vragen.’ Daarnaast vinden respondenten dat de communicatie 
verbeterd moet worden: ‘Een meer open communicatie met de directie. Als ik het 
idee zou hebben serieus genomen te worden, zou ik eerder melding durven maken 
van ongewenst gedrag.’ Niet zeggen, maar doen, vat de reactie van de volgende 
respondent samen: ‘Het punt is dat de organisatie wel op papier genoeg inzet, om 
het plaatje voor de subsidiegever kloppend te maken, maar het gedrag verandert 
niet. Wat de organisatie zou sieren is: practice what you preach. Dus doen wat je 
zegt en zeggen wat je doet. Transparantie, oprecht en betrokken zijn en waardering 
en erkenning geven aan diegene die het toekomt. De afstand verkleinen tussen 
management en de uitvoerende macht en de top down structuur anders invullen. 
Mindset.’ 
Een andere grote groep van 25 medewerkers ziet vooral oplossingen in een directer 
of harder optreden van de directie/organisatie. Voorbeelden van suggesties zijn: ‘De 
organisatie kan daadkrachtig optreden als er consequenties aan verbonden zijn. Col-
lega's en ikzelf kunnen gedrag, zoals we dat bij jongeren signaleren, ook bij elkaar 
signaleren en rapporteren’, ‘mensen die zich onbehoorlijk gedragen fors aanpakken. 
Signaal afgeven dat niet wordt toegestaan dat mensen zich gedragen op een manier 
die als vervelend ervaren kan worden’ en ‘duidelijker beleid en sturing aangeven en 
consequenties eraan verbinden; aantekening personeelsdossier.’ Een aantal andere 
respondenten is voor een meer preventieve aanpak door ‘bij de selectieprocedure en 
binnen de organisatie meer nadruk te leggen op integer gedrag.’ Een viertal mede-
werkers is van mening dat er gelijk ontslag dient te volgen: ‘Harder aanpakken en 
mensen die ongewenst gedrag vertonen gelijk ontslaan.’ Eén respondent trekt deze 
lijn nog iets verder door: ‘Veel nieuwe aanwas personeel, het hele middenkader ver-
vangen en met een interim management (geheel van buiten met geen enkele band 
met [naam instelling]) de hele zaak opnieuw opstarten. Of de tent sluiten.’ 
Elf medewerkers zeggen dat er een cultuuromslag moet plaatsvinden in de organi-
satie: ‘Een cultuur van openheid en veiligheid creëren’ en ‘zorgen voor een veilige 
werksfeer, waarin verschillen tussen collega's bespreekbaar zijn en onenigheden 
uitgesproken worden, in plaats van onder de mat geveegd.’ Tien respondenten zijn 
van mening dat protocollen en regels beter nageleefd en gehandhaafd moeten 
worden: ‘Een duidelijk protocol opstellen, handhaven en onder de aandacht bren-
gen’, ‘het gebruiken van de juiste protocollen die er al zijn bij justitie en ze niet zelf 
proberen te verzinnen’ en ‘protocollen kort en duidelijk opstellen en op een plaats 
opslaan waar ze ook te vinden zijn. Protocollen niet achter een bureau opstellen 
maar dit daadwerkelijk samen doen met de werkvloer.’ 
Tien andere medewerkers zijn van mening dat de organisatie verder geprofessio-
naliseerd en transparanter moet worden: ‘De inrichting meer professionaliseren. 
Iedereen doet maar wat.’ Een andere respondent oppert: ‘Het managementteam 
moet beter functioneren. Zij moeten open en transparant werken zodat de mede-
werkers en de jeugdigen dat ook gaan doen. Zij hebben een grotere invloed op o.a. 
de sfeer dan zij denken.’ 
Tot slot zijn er nog een tiental respondenten met verschillende suggesties zoals 
werken aan veiligheid en werkdruk, rekening houden met de samenstelling van de 
groep (zowel jongeren als medewerkers) en meer personeel aannemen. Een andere 
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respondent zegt: ‘Normaal personeel aannemen’ en weer iemand anders geeft aan 
dat er iets met de resultaten uit dit onderzoek gedaan moet worden: ‘Daadwerkelijk 
ook iets doen met de feedback die d.m.v. dit soort onderzoeken naar voren komt en 
dit terug koppelen naar de medewerkers, zodat we ook kunnen merken dat het nut 
heeft om dit soort onderzoeken in te gaan vullen. Vorig jaar hebben we ook een lijst 
ingevuld maar hier hebben we tot op heden nog niets over terug gehoord.’ 
 
Overige opmerkingen van de respondenten 
Uiteindelijk konden 24 antwoorden niet worden toegeschreven aan de categorieën. 
De ideeën van de respondenten om ongewenste omgangsvormen in de toekomst te 
voorkomen zijn de volgende. Verschillende respondenten geven aan dat er behoefte 
is aan een anoniem meldpunt of een onafhankelijke persoon bij wie je terecht kunt 
met klachten. Eén respondent geeft aan dat al wordt gewerkt met een onafhankelijk 
iemand: ‘Wij pakken het altijd als volgt aan! Wij spreken elkaar aan op ongewenst 
gedrag door feedback te geven. Mocht dit niet het gewenste resultaat hebben dan 
betrekken we een persoon van buitenaf die als bemiddelaar kan optreden.’ Andere 
respondenten zeggen dat er een vertrouwenspersoon aangesteld moet worden of, 
indien er al een vertrouwenspersoon is, deze ‘meer zichtbaar in de organisatie 
plaatsen of vaker benoemen dat er een vertrouwenspersoon aanwezig is in de 
instelling.’ Ook wordt geopperd een werkgroep op te richten om te bepalen hoe met 
elkaar moet worden omgegaan. Tot slot zijn er twee respondenten met een vrij 
unieke suggestie: ‘Videoanalyse om kritischer te kijken naar gedrag (houding) van 
collega’s en jeugdigen’ en ‘duidelijk maken door middel van bijvoorbeeld flyers dat 
we allemaal hetzelfde zijn en dat eenieders geloof voor zichzelf is.’ 
Tot slot zijn er vijf respondenten die hun tevredenheid willen uiten: ‘Is goed 
geregeld en vastgelegd’, ‘ben tevreden zo’, ‘de organisatie heeft uiteindelijk goed 
gehandeld door desbetreffende collega aan te spreken’, ‘mijn TL steunt me in alles!! 
Dikke pluim!!!!’ en ‘ik vind dat ze hier wel iets aan doen!’  

5.6 Conclusie 

De meest gemelde ongewenste omgangsvorm tussen personeel binnen de jeugd-
instellingen is verbale agressie (28 maal). De grootste groep geeft aan niet respect-
vol te worden behandeld door collega’s. Het gaat dan om gedragingen als schelden, 
boos reageren of niet integer gedrag. Intimidatie/bedreiging wordt iets minder vaak 
gemeld (25 maal). Bij deze categorie gaat het voornamelijk om gedragingen die 
door de respondent als bedreigend werden ervaren zoals het onder druk zetten, 
dreigen, monddood maken en stalking. In ongeveer een derde van de gevallen gaat 
het om situaties waarbij onenigheid is over verzuim, verlof en het dienstrooster. 
Soms worden medewerkers onder druk gezet tijdens hun ziekteperiode om weer 
aan het werk te gaan, terwijl de arts anders zou hebben geadviseerd. Incidenten 
waarbij seksuele intimidatie een rol speelt, worden 17 maal gemeld. De meeste 
meldingen handelen over het nakijken of nafluiten van mensen en het maken van 
seksueel getinte opmerkingen. Verschillende respondenten tekenen aan dat het 
vaak als grap wordt bedoeld, ook al wordt het niet zo opgevat. Ervaringen van 
discriminatie worden 20 maal genoemd. In ongeveer de helft van de gevallen gaat 
het om al dan niet grappig bedoelde opmerkingen over iemands afkomst of geloof. 
Daarnaast worden er opmerkingen gemaakt met betrekking tot sekse, leeftijd en 
gewicht of seksuele geaardheid. Eén melding gaat over het ervaren van fysieke 
agressie, in dit geval het vernielen van persoonlijke eigendommen. Tot slot is er een 
groep van 14 respondenten die gebeurtenissen omschrijven die in de categorie 
‘overig ongewenst gedrag’. Het gaat hierbij om gebeurtenissen die kunnen worden 
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aangemerkt als vervelend, zoals het gebrek aan openheid, het niet nakomen van 
gemaakte afspraken, het doodzwijgen van problemen, het willekeurig toepassen van 
regels, het gebrek aan empathie en belangstelling en je niet welkom voelen. 
 
De respondenten zien vooral oplossingen in acties en maatregelen op het niveau 
van de directie/organisatie en in de teams. Een grote groep van 27 respondenten 
heeft behoefte aan een directie/organisatie die luistert, betrokkenheid toont, zicht-
baar is op de werkvloer en zelf het goede voorbeeld geeft. Ook vinden zij dat de 
communicatie verbeterd moet worden. Een andere grote groep van 25 respon-
denten ziet vooral oplossingen in een directer of harder optreden van de directie/ 
organisatie. Andere medewerkers vinden dat er een cultuuromslag bewerkstelligd 
moet worden in de organisatie, dat de protocollen en regels beter moeten worden 
nageleefd of dat de organisatie verder geprofessionaliseerd en transparanter moet 
worden.  
Van de 65 respondenten die de oplossing binnen het team zoeken, ziet twee derde 
de oplossing in het aanspreken op en bespreken van ongewenst gedrag. De overige 
respondenten doen suggesties om door middel van trainingen en themamiddagen 
meer aandacht en bewustwording te creëren. Een kleinere groep van 28 medewer-
kers zoekt de oplossing bij de leidinggevende. Hier is vooral een roep om beter naar 
de medewerkers op de vloer te luisteren en hen serieus te nemen. Daarnaast zou-
den leidinggevenden zelf het goede voorbeeld moeten geven. 
Een kleine groep van 14 respondenten zoekt de oplossing bij zichzelf zoals zelf gren-
zen aangeven en melding maken van ongewenst gedrag. 
Tot slot waren er nog 24 andere suggesties die voornamelijk betrekking hadden op 
de behoefte aan een anoniem meldpunt of een onafhankelijke persoon bij wie je 
terecht kunt met klachten.  
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6 Slot 

6.1 Aanleiding 

Deze rapportage is een verdieping op basis van informatie die voortkomt uit een 
vragenlijstonderzoek over de arbeidssituatie van personeel in een aantal Neder-
landse jeugdinstellingen. De arbeidssituatie wordt niet alleen van belang geacht 
vanwege de eisen die de Arbeidsomstandighedenwet stelt. Ook de aangetoonde 
samenhang tussen de arbeidssituatie en de missie van DJI maakt het onderwerp 
relevant. Uit recent onderzoek weten we dat naarmate de arbeidssituatie hoger 
wordt gewaardeerd, inrichtingspersoneel beter in staat is de ingeslotenen te bege-
leiden (Eichelsheim & Van der Laan, 2012; Molleman & Leeuw, 2012; Molleman & 
Van der Broek, in review). Ook is bekend dat agressie en geweld minder vaak wordt 
ervaren bij gunstiger arbeidsomstandigheden (Bogaerts & Den Hartogh, 2008; Mol-
leman, 2011). Deze kennis is niet specifiek voor de Nederlandse jeugdinstellingen. 
Daarom wil deze sector weten of groepen medewerkers verschillen in hun waarde-
ring van de arbeidssituatie op diverse kenmerken. Daarnaast bestaat de wens in 
kaart te brengen hoe de medewerkertevredenheid zich heeft ontwikkeld sinds de 
laatste vragenlijstafname in 2007.  
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 ach-
tergrondkenmerken? 
 
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? 

 
Deze slotbeschouwing bestaat uit vijf delen. In paragraaf 6.2 sommen we de de 
belangrijkste resultaten op ten aanzien van de vergelijking tussen de BASAM 2007 
en het MTO 2012. In paragraaf 6.3 worden de resultaten over verschillende aspec-
ten van de arbeidssituatie bekeken op verschillen in personeels- en afdelingsken-
merken. Vervolgens worden in paragraaf 6.4 de door medewerkers omschreven 
ongewenste omgangsvormen en preventieve maatregelen besproken. In paragraaf 
6.5 wordt op hoofdlijnen een vergelijking gemaakt met de MTO-resultaten van de 
sector gevangeniswezen. Tot slot worden in paragraaf 6.6 de beperkingen van dit 
onderzoek en enkele aanbevelingen geformuleerd. 

6.2 Vergelijking tussen 2007 en 2012 

Onderstaande onderzoeksbevindingen hebben betrekking op diverse onderwerpen 
van de arbeidssituatie. Tussen 2007 en 2012 is een toename waarneembaar in het 
welbevinden van personeel, namelijk op het gebied van de waardering van de 
medewerkers voor de informatie en communicatie, hoeveelheid werk, veiligheid, 
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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 verge-
lijking met 2007. De twee bejegeningstijlen lijken meer met elkaar in balans te zijn 
gekomen. 
Van de 1.142 medewerkers die het MTO hebben ingevuld, zegt 53,7% agressie en 
geweld door jeugdigen te hebben ervaren in de afgelopen twaalf maanden tegen-
over 54,1% in 2007. Het betreft hier vormen van intimidatie/bedreiging, seksuele 
intimidatie en/of fysieke agressie. Ongewenste omgangsvormen door personeel 
worden in 2012 minder gerapporteerd; 9,3% tegenover 27,8% in 2007. 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 ge-
meld (daling van 1,5% naar 0,1%). Seksuele intimidatie en intimidatie/bedreiging 
door zowel collega’s als leidinggevenden worden aanzienlijk minder gerapporteerd  
in 2012. Verbale agressie en discriminatie werden in 2012 voor het eerst gemeten. 
Van de 1.142 medewerkers meldt 9,1% verbale agressie door collega’s en 5,5% 
meldt verbale agressie door leidinggevenden. Discriminatie door collega’s en leiding-
gevenden 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 werd 
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 daling ten aanzien van de ongewenste omgangs-
vormen en intimidatie/bedreiging in 2012. Echter, het is ook mogelijk dat de daling 
wordt verklaard doordat respondenten verbale agressie en discriminatie voorheen 
onder de categorie intimidatie schaarden.  

6.3 Arbeidssituatie uitgesplitst naar personeels- en afdelingkenmerken 

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 afgelopen twaalf maanden. Bij medewerkers 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 mo-
tiverende bejegening. Motiverende bejegening is een methode waarin 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 worden vertekend. Medewerkers 
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van een particuliere instelling oordelen positiever over diverse inhoudelijke aspecten 
van hun werk, de mate waarin zij uitputting ervaren, het bestuur van de organi-
satie, de leiderschapstijlen, de mate waarin zij structuur bieden aan jeugdigen en 
over verschillende aspecten van het thema integriteit en veiligheid. Wanneer wordt 
gekeken naar verschillen tussen medewerkers van een JJI en een jeugdzorgplus-
instelling, dan valt op dat medewerkers van een jeugdzorgplusinstelling positiever 
zijn over het bestuur van de organisatie, structuur bieden aan jeugdigen en hun 
professionele motivatie.  
 
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 NBI lang regime zijn relatief positief over de hoeveelheid werk. Daarnaast geeft 
87% van hen aan agressie en geweld door jeugdigen te hebben ervaren in de twaalf 
maanden voorafgaand aan de afname van het MTO tegenover 93% gemiddeld. Op 
afdelingen met een NBI kort regime zijn groepsleiders negatiever over de wijze 
waarop de organisatie wordt bestuurd, terwijl groepsleiders in een gesloten regime 
hier positiever over oordelen dan het gemiddelde. Groepsleiders in een open regime 
zijn positiever over de OR. Tevens is gekeken 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 hoeveel-
heid werk, sociaal-emotioneel leiderschap en het moreel bewuste gedrag.  

6.4 Verdieping ongewenste omgangsvormen en preventie 

Om meer inzicht te krijgen in de aard van ongewenst gedrag 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 discriminerende opmerkin-
gen (1,7%) worden volgens respondenten geregeld bij wijze van ‘grap’ gemaakt. 
Meldingen van seksuele intimidatie handelen voornamelijk over het maken van op-
merkingen, nafluiten of nakijken. Discriminerende opmerkingen worden voorname-
lijk 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 res-
pondenten 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 
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een onafhankelijke persoon bij wie zij terecht kunnen met klachten. Soortgelijke 
resultaten werden in het gevangeniswezen gevonden (Molleman, 2011). 

6.5 Vergelijking met het gevangeniswezen 

In 2011 is bij de medewerkers in de sector gevangeniswezen6 eveneens een MTO 
afgenomen. Wanneer we deze resultaten vergelijken met de resultaten van de 
jeugdinstellingen zien we de volgende overeenkomsten en verschillen. Medewerkers 
in het gevangeniswezen rapporteren met 35,9%7 minder agressie en geweld door 
gedetineerden. Van de medewerkers in de jeugdinstellingen rapporteert 53,7% 
agressie en geweld door jeugdigen te hebben ervaren. Agressie en geweld wordt 
hier gedefinieerd als bedreiging/intimidatie, seksuele intimidatie en/of fysieke 
agressie. Verder rapporteert 8,5% van de gevangenismedewerkers ongewenste 
omgangsvormen door collega’s en/of leidinggevenden (hier gedefinieerd als be-
dreiging/intimidatie/ seksuele intimidatie en/of fysieke agressie) te hebben ervaren 
tegenover 9,3% van de medewerkers in de jeugdinstellingen. De tevredenheid over 
de hoeveelheid werk van medewerkers in zowel jeugdinstellingen als in het gevan-
geniswezen is tussen 2007 en 2011/2012 toegenomen. De drie onderscheiden lei-
derschapstijlen worden in beide sectoren sterker ervaren in 2011/2012 dan in 2007. 
In het gevangeniswezen zijn de leiderschapstijlen het sterkst toegenomen. De om-
gang met ingeslotenen wordt door de medewerkers van beide sectoren positiever 
gewaardeerd in 2011/2012. Daarnaast ligt de focus in 2011/2012 minder op het 
bieden van structuur aan ingeslotenen. De twee bejegeningstijlen lijken meer met 
elkaar in balans te zijn. Verder blijkt dat jongere en oudere medewerkers in de 
jeugdinstellingen weinig verschillen in hun beleving van de arbeidssituatie, terwijl in 
het gevangeniswezen jongere medewerkers vaker negatiever oordelen over de ar-
beidssituatie en oudere medewerkers juist positiever dan het gemiddelde. Vrouwen 
in jeugdinstellingen oordelen positiever over hun arbeidssituatie. Dit beeld is bij het 
gevangeniswezen minder eenduidig. Hoger opgeleide medewerkers oordelen zowel 
in jeugdinstellingen als in het gevangeniswezen positiever over de bejegening van 
ingeslotenen. Wel geven zij aan het relatief druk te hebben, terwijl lager opgeleide 
medewerkers juist meer tevreden zijn over de hoeveelheid werk. Wel moet worden 
opgemerkt dat de twee sectoren verschillen in hun doelstelling en manier van wer-
ken wat een oorzaak kan zijn voor de genoemde verschillen. Zo richt het gevange-
niswezen zich op resocialisatie, terwijl in de jeugdinstellingen de nadruk ligt op 
behandeling. Ook is de dynamiek en intensiteit in jeugdinstellingen anders dan in 
het gevangeniswezen. Het gemiddelde aantal contacturen is bijvoorbeeld hoger in 
jeugdinstellingen. Daarnaast is het meetmoment van beide MTO’s verschillend. In 
het gevangeniswezen is het MTO afgenomen in mei 2011, terwijl de afname in de 
jeugdinstellingen plaatsvond in maart 2012.  

                                               
6 Zie voor meer resultaten Molleman (2011) en Van der Broek & Molleman (2012b). 
7 In het rapport ‘Ongewenste omgangsvormen tussen gevangenispersoneel’ (Molleman, 2011) is onderscheid ge-

maakt tussen een enge definitie (intimidatie/bedreiging, seksuele intimidatie en fysieke agressie) en een brede 

definitie (intimidatie/bedreiging, seksuele intimidatie, fysieke agressie, verbale agressie en discriminatie). In het 

rapport van Molleman wordt voornamelijk de brede definitie aangehouden. Voor de vergelijkbaarheid wordt nu de 

enge definitie aangehouden. Zie ook figuur 5 in het rapport van Molleman (2011).  
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6.6 Beperkingen en aanbevelingen 

De onderzoeksresultaten moeten worden gezien in het licht van enkele beperkingen. 
Allereerst is het vragenlijstonderzoek cross-sectioneel waardoor geen uitspraken 
kunnen worden gedaan in termen van oorzaak en gevolg. De goede respons en de 
representativiteit geven geen volledige garantie dat de resultaten de beleving van 
alle medewerkers vertegenwoordigen.  
Tevens willen we benadrukken dat de vragen over ongewenste omgangsvormen in 
enige mate verschillen tussen 2007 en 2012 waardoor in de metingen sprake is van 
een trendbreuk. Dit bemoeilijkt de vergelijkbaarheid van de afnamejaren. De gewij-
zigde meetmethode veroorzaakt het risico dat de gevonden verschillen tussen 2007 
en 2012 het gevolg zijn van de veranderde vraagstelling. Wanneer men in de toe-
komst trends wil meten, is het aan te bevelen dezelfde meetmethode te blijven han-
teren. In het algemeen moet worden opgemerkt dat er binnen de jeugdinstellingen 
veel veranderd is in de afgelopen jaren. Naar aanleiding van twee rapportages over 
de JJI’s van de gezamenlijke Inspecties en de Algemene Rekenkamer in 2006/2007, 
is het Deltaplan Sector JJI opgesteld. In dit deltaplan worden verschillende maatre-
gelen genoemd die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd in de jeugdinstellingen (DJI, 
2007). Daarnaast krimpt de sector de afgelopen jaren. Zo waren er in 2007 nog 
circa 2300 plaatsen. In 2012 is dit aantal afgenomen tot 800 plaatsen. Deze ontwik-
kelingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de resultaten. Dit valt echter buiten de 
reikwijdte van deze studie.  
 
Dit rapport is beschrijvend van aard. De verklaring van verschillen is buiten be-
schouwing gelaten. In het Nederlandse gevangeniswezen is onderzoek gedaan naar 
de samenhang tussen de arbeidssituatie, agressie en geweld en ook de ervaren de-
tentieomstandigheden van ingeslotenen. Recent onderzoek laat zien dat bejegening-
stijlen (machtsrelaties, structuur bieden, respect en hulpvaardigheid) van personeel 
van invloed is op het voorkomen van geweld door ingeslotenen en hun detentie-
omstandigheden (Molleman & Van der Broek, in review). Aanbevolen wordt dergelijk 
onderzoek ook in de jeugdinstellingen te verrichten zodat het (personeels)beleid ook 
in die sector gerichter kan worden ingezet.  
De hier gepresenteerde onderzoeksresultaten kunnen nu al van betekenis zijn voor 
de sector. 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 jeugdigen. Op deze wijze kunnen risicogroepen worden onderscheiden 
en kan specifiek personeelsbeleid worden opgesteld om deze risicogroepen te be-
schermen 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.  
Tot slot wordt aanbevolen binnen en buiten de jeugdinstellingen op zoek te gaan 
naar bestaande acties en maatregelen die effectief zijn gebleken in de praktijk. 
Hierbij kan dus niet alleen gedacht worden aan JJI’s en jeugdzorgplusinstellingen, 
maar ook aan bijvoorbeeld de sector gevangeniswezen en de GGZ. De uitwisseling 
van good practices tussen soortgelijke organisaties kan gebruikt worden om van 
elkaar te leren en de arbeidssituatie verder te verbeteren. 
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Summary 

Staff in Correctional Institutions for Juvenile Offenders and 
Youth Care 
An analysis of the employment situation and inappropriate behaviour in 
2012 

This report analyses the employment situation of staff working in Correctional Insti-
tutions for Juvenile Offenders (JJI’s in Dutch) operated by the Custodial Institutions 
Agency (abbreviated to DJI in Dutch) and Youth Care ( jeugdzorgplus in Dutch) in 
the Netherlands. In March 2012 the Internetspiegel measurement tool was used to 
survey staff satisfaction levels at the sector Juvenile Institutions. A Staff Satisfaction 
Survey (SSS) was also carried out in 2007, using the Basic Amsterdam Question-
naire (BASAM). Four public institutions and three private institutions (including 
locations accommodating Youth Care) participated in the SSS in 2012. 
Staff satisfaction levels are surveyed in order to provide greater insight into the 
views of staff on important aspects of their work and the problems they encounter 
in it. Numerous public sector organisations in the Netherlands use the Internet-
spiegel basic questionnaire. It covers such areas as job content, work pressure, 
relationships with colleagues and leadership. DJI also asks additional specific 
questions about safety and aggression and violence perpetrated by juveniles and 
colleagues. It also includes a series of statements enabling staff to indicate how 
they deal with juveniles. 
In order to enable comparisons and plans for improvement, the Juvenile Institutions 
have been sent reports with the results of the survey. Additional, this study includes 
a comparison of the different years in which the surveys were conducted (2007 and 
2012) as a means of providing additional insight into trends in staff satisfaction and 
inappropriate behaviour. The report also highlights differences in the employment 
situation in terms of the staff’s different background characteristics as well as as-
pects specific to particular living units. It also aims to increase understanding of  
the nature of inappropriate behaviour and solutions to combat inappropriate behav-
iour.  
The employment situation is of relevance in view of the standards laid down in the 
Working Conditions Act (Arbeidsomstandighedenwet in Dutch). Moreover, research 
shows that there is al link between the DJI’s mission and the employment situation. 
If the employment situation is rated more highly, it appears that institution staff are 
better able to offer support to inmates (Molleman & Van der Broek, in review). It is 
also known that aggression and violence are less likely to be experienced if the 
working conditions in correctional institutions are favourable (Molleman, 2011). This 
knowledge is not specific to Juvenile Institutions in the Netherlands. For this reason, 
the sector aims to discover whether groups of staff rate the employment situation 
differently on a range of characteristics. The main research question that this report 
attempts to answer is as follows: What is the current situation with regard to staff 
satisfaction within Juvenile Institutions and what differences are revealed if specific 
background characteristics relating to staff and living units are taken into account? 
 
The research question is split up into several questions which are answered in the 
chapters: 
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• Which differences can be determined regarding the employment situation and 
inappropriate behaviour between 2007 and 2012? 

• Which differences can be determined regarding the employment situation in 
terms of the staff’s different background characteristics as well as aspects specific 
to particular living units? 

• How describes staff the experienced inappropriate behaviour among staff and 
which prevention options do they present? 

 
The survey response level in 2012 is 59%. The response group is representative of 
the population. The report also compares the two years in which the survey was 
conducted, to the extent that the same areas were covered in 2007. Comparative 
analyses for the different years were carried out on a total of ten areas. An assess-
ment was also made of differences relating to background characteristics and char-
acteristics that are specific to particular living units. Each characteristic (such as age 
of staff or institutional regime) was allocated to a category. The average for each 
category was compared in the analysis with the average for all staff. The results 
were obtained by means of multivariate variance analysis. 
 
Comparison 2007 and 2012: employment situation and inappropriate 
behaviour 
The results below concern the employment situation in 2007 and 2012. Insofar as 
the same areas had been measured, a comparison was made between the surveys 
of both years. In the period between these years, an increase can be observed in 
staff well-being in terms of the ratings given by staff for information and communi-
cation, the amount of work, safety, relationships with colleagues, encouraging and 
correctional leadership by heads of department and dealings with juveniles. Staff 
also indicates that they now offer structure to the juveniles to a lesser extent than 
before. As well as offering structure, in 2012 there is a greater focus on providing 
assistance and support to juveniles, compared to 2007. There appears to be a 
greater balance in the two styles of approach being adopted. 
 
In 2007 only the publicity held Correctional Institutions for Juvenile Offenders par-
ticipated in the SSS. Between 2007 and 2012, the percentage of staff who reported 
to be treated in an improper manner by juveniles stays nearly the same, respective 
54.1% and 53.7%. In 2012, 9.3% of staff reported having experienced inappro-
priate behaviour among staff, compared to 27.8% in 2007. It is not possible to 
determine for certain whether there has actually been an increase or decrease. In 
2012, discrimination and verbal aggression were also measured in addition to phy-
sical aggression, intimidation/threats and sexual intimidation. As a result of this 
addition, there is a discrepancy in the measurement methods, making it difficult  
to compare the results relating to inappropriate behaviour. Possibly respondents 
previously included their reports of aggression and discrimination in the intimida- 
tion category. However, if inappropriate behaviour is subdivided into intimidation/ 
threats, sexual intimidation and physical aggression, it does become possible to 
make a valid comparison. 
Physical aggression by colleagues was reported less in 2012 than in 2007 (falling 
from 1.8% to 0.4%) and a similar fall can be seen for physical aggression by 
managers (from 1.5% to 0.1%). In 2012, staff experienced significantly less sexual 
intimidation and intimidation/threats perpetrated by both colleagues and managers. 
Verbal aggression and discrimination were measured for the first time in 2012. Of 
the 1,142 responding staff, 9.1% reported verbal aggression from colleagues and 
5.5% reported having experienced verbal aggression from managers. A total of 
5.4% and 1.9% of staff reported having experienced discrimination from colleagues 
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and managers respectively. Physical aggression experienced by staff from juveniles 
increased from 30.4% in 2007 to 45.2% in 2012. There were fewer reports of 
sexual intimidation and intimidation/threats.  
In addition, 62.5% of staff reported having experienced aggression from juveniles in 
the previous year and 20.8% of staff said they had experienced discrimination from 
juveniles. The fall in intimidation/threats observed in 2012 may be explained by an 
actual decrease. It’s also possible that the fall can be explained by the fact that 
respondents previously included their reports of aggression and discrimination in the 
intimidation category.  
 
Employment situation: divided according to staff characteristics 
An analysis was conducted of the extent to which the ratings for the employment 
situation varied when a range of different staff characteristics are taken into 
account. According to this, 81% of staff in the 20-29 age category reported having 
experienced aggression and violence from juveniles in the last twelve months. For 
staff in the 50 and over age category, this figure was 51%.  
Female staff are more positive than men about various aspects of the employment 
situation. For example, women indicate that they provide support and structure to 
juveniles to a greater extent and are more likely to apply the motivational inter-
viewing method (motiverende bejegening in Dutch) in their work. Motivational 
interviewing is a method in which staff tries to stimulate juveniles to participate in 
activities and to prepare for their future. Women also state that they feel safer at 
work and 58% of them report having experienced aggression and violence from 
juveniles in the last year, compared to 72% of men. Staff in the highest education 
level category are more negative in their judgement of the amount of work than the 
average of all staff, whereas staff from the lowest education level category are more 
positive about this. Staff in the highest education level category give a more positive 
score with regard to the approach adopted towards juveniles. Differences between 
staff in public and private institutions were also examined. This comparison covered 
the Correctional Institutions for Juvenile Offenders only. Youth Care were excluded 
from the analysis since these are restricted to private institutions only, which could 
distort the results. Staff in a private institution are more positive in their judgement 
on a range of specific aspects of the work, the extent to which they experience 
exhaustion, the governance of the organisation, the leadership styles, the extent  
to which they offer structure to juveniles and a variety of aspects covered by the 
theme integrity and safety. 
If one looks at the differences between staff in Correctional Institutions for Juvenile 
Offenders and in institutions providing Youth Care, it is worth noting that staff in the 
latter are more positive about the governance of the organisation, offering structure 
to juveniles and their professional motivation.  
 
Employment situation: divided according to departmental characteristics 
An analysis was also conducted of whether group leaders (staff on living units which 
interacts directly with juveniles) in Juvenile Institutions rate the employment 
situation differently depending on different background characteristics in the living 
units. Group leaders in the different institutional regimes show few differences with 
regard to the average for all group leaders. Group leaders in long-term standard 
security institutions (Normaal Beveiligde Inrichting (NBI) voor langdurig verblijf) are 
relatively positive about the amount of work. In addition, 87% of them state that 
they have experienced aggression and violence from juveniles in the last year, 
compared to the average of 93%. In living units with a short-term standard security 
regime (NBI regime voor kort verblijf), group leaders are more negative about the 
way in which the organisation is governed, whereas group leaders in a closed 
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(gesloten) regime are more positive about this than the average. Group leaders in 
an open regime are more positive about the works council. The difference between 
living units based on the occupancy percentage was also examined. Group leaders in 
living units with a lower occupancy percentage (0%-70%) are more positive about 
the amount of work and report less aggression and violence from young people 
(84%). Group leaders in living units with an occupancy percentage of 71%-85% are 
more positive about dealings with juveniles and relationships with colleagues. In 
living units with occupancy levels of 96% or more, group leaders have a more 
negative judgement than average about the amount of work, social and emotional 
leadership and the morally-conscious behaviour of colleagues.  
 
Insights in inappropriate behaviour and prevention options 
Open questions were posed in order to obtain more detailed information about the 
nature of inappropriate behaviour among staff. A portion of the respondents (11%) 
completed this question. The picture that emerges with regard to the inappropriate 
behaviour of colleagues and managers is that it primarily concerns incidents of ver-
bal aggression such as verbal abuse, shouting and bullying. Of the 1,142 staff, 2.5% 
described an incidence of verbal aggression in their response to the open question. 
There were also reports (2.2%) of incidents in which staff experienced a situation to 
be threatening/intimidating. These generally concerned situations where there was 
disagreement about absenteeism, leave or the duty roster. Comments with sexual 
connotations (1.5%) and discriminating comments (1.7%) were also regularly made 
by way of a 'joke', according to respondents. Reports of sexual intimidation prima-
rily concerned comments, wolf whistling and ogling/leering. Discriminating com-
ments primarily concerned people’s ethnic origin or religious beliefs. 
Respondents were also asked to identify solutions to combat inappropriate behav-
iour among staff in the future. Solutions identified by respondents tended to focus 
on actions and measures at the level of management/the organisation and team 
level. There is a need for a management/organisation that listens, shows involve-
ment, is visible and that takes more immediate and firmer action. Respondents also 
feel that there is a need for a change of culture. In teams, the solution primarily 
involves calling individuals to account for inappropriate behaviour and discussing it 
with them. Respondents also indicated a need for an anonymous reporting point or 
independent person to whom complaints may be made.  
 
The significant and relevant differences show which categories of staff are more 
positive about their working conditions and which are more likely to encounter in-
appropriate behaviour from colleagues and aggression and violence from juveniles. 
This information can be used to distinguish groups at risk and develop specific staff 
policy to protect these risk groups against aggression and violence. In addition, 
policy can help improve the way in which the employment situation is rated. The 
information obtained from the open questions can provide useful additional input for 
this.  
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Bijlage 2 MTO-schalen 

Thema inhoudelijke aspecten van het werk 
 
• Inhoud van het werk 

In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers hun werk als uitdagend 
en zinvol ervaren. 
Hierbij wordt onder andere gevraagd in hoeverre de medewerker zijn/haar werk 
leuk en maatschappelijk nuttig vindt en in hoeverre zijn/haar capaciteiten tot hun 
recht komen in de betreffende functie.  

• Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid 
In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers zelfstandig hun werk 
kunnen uitvoeren.  
Hier wordt gevraagd in hoeverre medewerkers zelf kunnen bepalen hoe, in welk 
tempo en in welke volgorde zij hun werkzaamheden uitvoeren en organiseren.  

• Informatie en communicatie 
In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers vinden dat de com-
municatie tussen hen en de verschillende onderdelen van de organisatie goed 
verloopt. 
Er wordt onder andere gevraagd of de communicatie tussen afdelingen goed ver-
loopt, of de medewerker tijdig en voldoende wordt geïnformeerd over belangrijke 
zaken en of er voldoende overleg plaatsvindt.  

• Betrokkenheid 
In deze schaal gaat het om de mate waarin de medewerker zich verbonden voelt 
met de organisatie. 
Er wordt onder andere gevraagd in hoeverre iemand zich thuis voelt in de organi-
satie, zich emotioneel hecht aan de organisatie en problemen binnen de organisa-
tie als zijn/ haar eigen problemen ervaart.  

• Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden 
In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers de gelegenheid hebben 
om zich verder te ontwikkelen.  
Er wordt onder andere gevraagd naar de mate van tevredenheid over de loop-
baanperspectieven en de opleidingen en trainingen.  

 
Thema werkdruk en de gevolgen 
• Hoeveelheid werk 

In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers werkdruk ervaren door 
de inhoud, hoeveelheid van het werk en/of de tijdspanne waarin werk gedaan 
dient te worden.  
Er wordt onder andere gevraagd naar de mate waarin de medewerker problemen 
ervaart met het combineren van taken en of de medewerker moet overwerken 
om zijn/ haar werk af te krijgen. 

• Gevolgen hoeveelheid werk 
In deze schaal gaat het om de mate waarin de hoeveelheid werk invloed heeft op 
de keuzes met betrekking tot werk en vrije tijd die de medewerker moet maken. 
Er wordt gevraagd in hoeverre de medewerker het moeilijk vindt om overwerk te 
weigeren of vakantie op te nemen, omwille van de hoeveelheid werk.  

• Werkstress (emotioneel) 
In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers emotionele stress er-
varen door hun werk.  
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Er wordt onder andere gevraagd naar de mate waarin de medewerker het gevoel 
heeft emotioneel harder te zijn geworden door zijn/ haar werk en in emotioneel 
lastige situaties te worden gebracht.  

• Werkstress (uitputting) 
In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers zich uitgeput voelen 
door het werk dat zij verrichten.  
Er wordt onder andere gevraagd naar emotionele uitputting, de mate waarin 
iemand het gevoel heeft ‘op’ te zijn en de mate van vermoeidheid voor het begin 
van de werkdag.  

 
Thema leiderschap 
• Wijze waarop deze organisatie wordt bestuurd 

In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers vinden dat het directie-
team de organisatie goed bestuurt.  
Er worden onder andere vragen gesteld over de transparantie van de besluit-
vorming, de betrokkenheid van het directieteam bij de medewerkers en de 
juistheid van de genomen beslissingen.  

• Ondernemingsraad (OR) 
In deze schaal gaat het om de mate waarin de medewerker zich vertegenwoor-
digd en geïnformeerd voelt door de ondernemingsraad en in welke mate hij het 
gevoel heeft dat de OR invloed heeft op de besluitvorming. 
Er wordt gevraagd of medewerkers zich vertegenwoordigd voelen door de OR, of 
ze voldoende worden geïnformeerd en of ze het gevoel hebben dat de OR invloed 
heeft op de besluiten die worden genomen in de organisatie. 

• Sociaal-emotioneel leiderschap 
In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers vinden dat hun direct 
leidinggevende hen sociaal-emotioneel ondersteunt.  
Hier wordt gevraagd naar de mate waarin de leidinggevende de medewerker 
respecteert en helpt als er zich problemen voordoen. 

• Corrigerend leiderschap  
In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers vinden dat hun direct 
leidinggevende hen controleert en reageert op slechte prestaties. 
Hier wordt gevraagd naar de mate waarin de leidinggevende zorgt dat het werk 
op tijd af is en kritiek levert als het werk niet goed is uitgevoerd.  

• Stimulerend leiderschap  
In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers vinden dat hun direct 
leidinggevende hen stimuleert om mee te denken over de uitvoering van het 
werk.  
Hier wordt gevraagd naar de mate waarin de leidinggevende samen met de 
werknemers overlegt en ideeën van werknemers gewaardeerd worden. 

 
Thema bejegening van jeugdigen 
• Omgang met jeugdigen 

In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers het idee hebben dat er 
steun en hulp aan jeugdigen wordt geboden.  
Hier wordt gevraagd in hoeverre medewerkers jeugdigen respecteren en hulp 
bieden als dat nodig is.  

• Structuur bieden aan jeugdigen 
In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers het idee hebben dat 
jeugdigen een duidelijke structuur wordt geboden.  
Hier wordt gevraagd naar de mate waarin het jeugdigen duidelijk is wat de leef-
regels zijn, wanneer deze veranderd worden en in hoeverre jeugdigen op de 
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hoogte zijn wat zij van medewerkers mogen verwachten en wat van hen wordt 
verwacht.  

• Professionele motivatie 
In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers plezier ervaren in de 
omgang met jeugdigen tijdens hun werk.  
Er wordt gevraagd in hoeverre medewerkers het leuk vinden om jeugdigen te 
helpen en contact met hen te hebben.  

• Relatie met jeugdigen 
In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers denken dat jeugdigen 
hen waarderen en vertrouwen. 
Er wordt onder andere gevraagd naar de mate waarin medewerkers denken dat 
jeugdigen hen vertrouwen, waarderen en hun problemen bij hen neerleggen.  

• Motiverende bejegening 
In dit thema gaat het om de mate waarin medewerkers proberen jeugdigen te 
stimuleren om deel te nemen aan activiteiten en te werken aan hun toekomst. 
Hier wordt onder andere gevraagd naar de mate waarin medewerkers jeugdigen 
stimuleren om deel te nemen aan activiteiten, helpen om toekomstgericht te 
werken aan hun ontwikkeling en proberen gedrag en denkfouten bespreekbaar te 
maken.  

 
Thema integriteit en veiligheid 
• Collegialiteit 

In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers een goede relatie heb-
ben met hun collega’s.  
Hier wordt onder andere gevraagd in hoeverre collega’s hulp bieden bij het werk, 
hoe de samenwerking is en of collega’s elkaar erop aanspreken indien er fouten 
worden gemaakt.  

• Eerlijkheid 
In deze schaal gaat het om de mate waarin er sprake is van eerlijke behandeling 
van de medewerkers binnen de organisatie.  
Er wordt onder andere gevraagd in hoeverre medewerkers op een objectieve en 
redelijke wijze worden beoordeeld, leidinggevenden respectvol omgaan met 
medewerkers en signalen van ongewenst gedrag serieus worden genomen.  

• Moreel bewust gedrag 
In deze schaal gaat het om de mate waarin er sprake is van moreel bewust ge-
drag bij medewerkers in de organisatie. 
Er wordt onder andere gevraagd in hoeverre medewerkers in staat zijn de gevol-
gen van hun handelen te overzien, zij advies inwinnen over morele kwesties bij 
anderen binnen de organisatie en in hoeverre de medewerker op zijn/haar werk 
dezelfde morele overtuigingen kan behouden als in zijn/haar privéleven.  

• Ongewenste omgangsvormen 
Deze vragen meten of de medewerkers te maken hebben gehad met ongewenst 
gedrag in de afgelopen twaalf maanden.  
Er wordt gevraagd naar verschillende vormen van ongewenst gedrag, namelijk 
verbale agressie, bedreiging/intimidatie, seksuele intimidatie, discriminatie en 
fysieke agressie. Er is hierbij uitgegaan van drie mogelijke groepen daders, 
namelijk jeugdigen, collega’s en leidinggevenden. 

• Veiligheid 
In deze schaal gaat het om de mate waarin medewerkers zich veilig voelen op de 
werkplek.  
Er wordt onder andere gevraagd in hoeverre medewerkers zich op hun gemak 
voelen in het gebouw en het gevoel hebben dat er alles aan gedaan wordt om de 
veiligheid te waarborgen.  
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Bijlage 3 Nieuw geconstrueerde MTO schalen 

Hoeveelheid werk 
De schaal hoeveelheid werk (2012) is op onderdelen te vergelijken met de schaal 
kwantitatieve werkbelasting uit de BASAM-DJI 2007. De onderdelen die vergelijk-
baar zijn, handelen over het werken aan meerdere opdrachten, het werken onder 
tijdsdruk en de arbeidsdruk. 
 
Informatie en communicatie 
De schaal informatie en communicatie (2012) is op onderdelen te vergelijken met 
de schaal informatie krijgen uit de BASAM-DJI 2007. De onderdelen die vergelijk-
baar zijn, handelen over het tijdig geïnformeerd worden over belangrijke zaken die 
met het werk hebben te maken, het in voldoende mate ontvangen van informatie 
om het werk te kunnen doen en de communicatie met het management. 
 
Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden 
De schaal loopbaanontwikkelingsmogelijkheden (2012) is op onderdelen te vergelij-
ken met de schaal aandacht voor persoonlijke ontwikkeling uit de BASAM-DJI 2007. 
De onderdelen die vergelijkbaar zijn, handelen over het hebben van loopbaanper-
spectieven, de ondersteuning door de werkgever van de loopbaanmogelijkheden en 
aansluiting van de cursussen en trainingen bij het loopbaanperspectief. 
 
Collegialiteit 
De schaal collegialiteit (2012) is op onderdelen te vergelijken met de schaal onder-
steuning collega’s uit de BASAM-DJI 2007. De onderdelen die vergelijkbaar zijn, 
handelen over of collega’s helpen het werk gedaan te krijgen, collega’s persoonlijke 
belangstelling hebben voor elkaar en of de samenwerking tussen collega’s goed is. 
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Bijlage 4 Representativiteit 

Representativiteit meting 2012 
Om te bepalen of de steekproef van het MTO 2012 representatief is voor de gehele 
populatie zijn chi-kwadraattoetsen uitgevoerd. Er is een vergelijking gemaakt tussen 
de steekproef en de populatie wat betreft de verdeling van geslacht, leeftijd, dienst-
jaren en aanstelling. Wanneer de verdelingen niet significant van elkaar afwijken, 
zijn er geen bezwaren om aan de hand van de steekproef conclusies te trekken  
over de gehele populatie. Omdat de steekproef aanzienlijk is, zijn kleine verschil- 
len gemakkelijk significant. Bij significante afwijkingen wordt om die reden ook ge-
keken naar de effectgrootte die onafhankelijk is van de steekproefgrootte (Cohen, 
1988). 
Een verschil in de verdelingen van de steekproef en de populatie wordt aangemerkt 
als praktisch relevant wanneer de effectgrootte een waarde van 0,1 overschrijdt. In 
figuren 1 tot en met 4 worden achtereenvolgens het geslacht, de leeftijd, de dienst-
jaren en de omvang van de aanstelling van het gevangenispersoneel geanalyseerd. 
 
Figuur b1  Verdelingen van geslacht in de populatie en de steekproef van 

de medewerkers in 2012  
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Het verschil tussen beide groepen (in percentages uitgedrukt in figuur b1) is niet 
significant (p=0,930). Daardoor kan worden gesproken van een representatieve 
steekproef waar het gaat om de verdeling van mannen en vrouwen.  
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Figuur b2  Verdeling van leeftijdscategorieën in de populatie en de steek-
proef van medewerkers in 2012 
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De verschillen tussen steekproef en populatie (in percentages uitgedrukt in figuur 
b2) wat betreft leeftijd zijn niet significant (p=0,123). Daardoor kan worden ge-
sproken van een representatieve steekproef waar het gaat om de verdeling van 
verschillende leeftijdgroepen. 
 
Figuur b3  Verdeling van dienstjaren in de populatie en de steekproef van 

medewerkers in 2012 
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De verschillen tussen steekproef en populatie (in percentages uitgedrukt in figuur 
b3) wat betreft de verdeling in dienstjaren zijn significant (p=0,000). De effect-
grootte is echter 0,1 waardoor er geen praktisch relevante verschillen bestaan 
tussen de steekproef en de populatie. Daardoor kan worden gesproken van een 
representatieve steekproef waar het gaat om de verdeling van dienstjaren. 
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Figuur b4  Verdeling van aanstelling in de populatie en de steekproef van 
de medewerkers in 2012 
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De verschillen tussen steekproef en populatie (in percentages uitgedrukt in figuur 
b4) wat betreft de verdeling van medewerkers die parttime en fulltime in dienst zijn, 
zijn significant (p=0,000). De effectgrootte is echter <0,1 waardoor er geen prak-
tisch relevante verschillen bestaan tussen de steekproef en de populatie. Daardoor 
kan worden gesproken van een representatieve steekproef waar het gaat om de 
verdeling van medewerkers die parttime en fulltime in dienst zijn. 
 
De voorgaande toetsen laten zien dat er geen ernstige bezwaren zijn tegen het trek-
ken van conclusies over de gehele populatie op basis van de steekproef van het 
MTO 2012.  
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Bijlage 5 Cronbach’s Alpha 

Tabel b1 Cronbach’s Alpha’s per schaal 

Schaal Aantal stellingen α 

Inhoudelijke aspecten van het werk   
Inhoud van het werk 5 0,85 

Zelfstandigheid/ verantwoordelijkheid 3 0,81 

Informatie en communicatie 6 0,84 

Betrokkenheid 5 0,87 

Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden 3 0,87 
 

Werkdruk en de gevolgen   

Rooster 5 0,83 

Hoeveelheid werk 6 0,86 

Gevolgen hoeveelheid werk 2 0,64 

Werkstress (emotioneel) 4 0,81 

Werkstress (uitputting) 5 0,93 
 

Leiderschap   

Wijze bestuur organisatie 6 0,91 

Ondernemingraad 3 0,86 

Sociaal-emotioneel leiderschap 6 0,95 

Corrigerend leiderschap 4 0,86 

Stimulerend leiderschap 5 0,90 
 

Bejegening van jeugdigen   

Omgang met jeugdigen 4 0,84 

Structuur bieden aan jeugdigen 4 0,92 

Professionele motivatie 4 0,76 

Relatie met jeugdigen 4 0,87 

Motiverende bejegening 5 0,89 
 

Integriteit en veiligheid   

Collegialiteit (relatie met collega’s) 6 0,82 

Eerlijkheid 6 0,84 

Moreel bewust gedrag 5 0,77 

Veiligheid 4 0,88 
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