Regiecentrum Bescherming & Veiligheid: Werkgeluk op z’n Fries
Als er één sector de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws kwam, dan was het de
jeugdzorg. Werkdruk, caseload, wachttijden, toenemende agressie tegen medewerkers,
stakingen en geld. Of eigenlijk het gebrek aan dat laatste. Heftig!
Ondertussen is het ook zo dat medewerkers in de jeugdzorg zich met hart en ziel inzetten
voor het veilig opgroeien van jongeren in Nederland. En dat je van dat werk heel gelukkig kan
worden, zien we in de resultaten van het medewerkersonderzoek bij Regiecentrum
Bescherming en Veiligheid. De tevredenheid met het werk is daar met een 7,7 maar liefst 0,9
hoger dan gemiddeld in de sector. Wij spraken een van de bestuurders van Regiecentrum
B&V, Marianne Sinot en personeelsadviseur HR, Jelly Zijda. Wat is hun visie en hoe sturen ze
op werkgeluk?
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Buiten zichtbaar
Een betrokken directie en management team
dus, die veel aandacht hebben voor de
binnenkant. Maar hebben ze dan wel
voldoende focus op de buitenwereld? Het ‘in
the picture’ zijn bij de gemeenten en bij
ketenpartners is – zeker nu – toch ook heel
belangrijk? Marianne Sinot: ‘Klopt, de agenda’s
zijn vol maar met goed plannen lukt dat.
Sterker nog, dat moet ook. Een sterk netwerk
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Achtergrond
Iedere drie jaar vraagt Regiecentrum Bescherming en Veiligheid de ruim 260 medewerkers via het
medewerkersonderzoek van de MonitorGroep hoe het met ze gaat. De resultaten zijn positief en
ruim hoger dan gemiddeld in de sector, en de respons ligt elke meting tussen de 70 en 80%. Wat
doen ze anders dan andere organisaties?
De MonitorGroep deelt graag verhalen van opvallende organisaties en positieve uitschieters in
werkgeluk. Gewoon omdat ze leerzaam zijn en je hieruit weer ideeën mee kunt nemen naar je
eigen organisatie.
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