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Samenvatting 
 

Achtergrond onderzoek 

In mei-juni 2018 is onder medewerkers1 van de Ouder- en Kindteams een tijdsbestedingsonderzoek 

uitgevoerd, in navolging op vier soortgelijke onderzoeken in voorgaande jaren. Doel van het onderzoek is 

om inzicht te krijgen in: 1) de taken en tijdsbesteding van de teams, 2) de verhouding preventieve en niet-

preventieve tijd en 3) de doelgroep (leeftijd) en de belangrijkste thematiek van de activiteiten. De 

uitkomsten van dit onderzoek bieden informatie op basis waarvan de programmadirectie, teamleiders en 

medewerkers met elkaar in dialoog kunnen gaan om de teams verder te ontwikkelen en verbeteren.  

 

Het onderzoek vond plaats in de vorm van een online dagboekje, waarin medewerkers al hun activiteiten 

gedurende één werkdag registreerden. In totaal deden 523 medewerkers van de 601 actieve 

medewerkers mee aan het onderzoek (respons 87%). De respons was onder alle functiegroepen hoog: 

jeugdpsychologen (96%), ouder- en kindadviseurs (91%), jeugdartsen (80%) en jeugdverpleegkundigen 

(79%). In deze samenvatting volgen enkele belangrijke uitkomsten.  

 

Taken en tijdsbesteding van professionals 

41% van de tijd gaat uit naar directe cliëntcontacten 

Professionals van de Ouder- en Kindteams besteden gezamenlijk 41% van hun tijd aan direct 

cliëntcontact, 34% aan cliëntgebonden tijd en 25% aan overige activiteiten zoals professionalisering en 

relatiebeheer/netwerken. Ten opzichte van vorig jaar daalt de tijd besteed aan direct cliëntcontact (vorig 

jaar was dit 43%). De tijd besteed aan overige activiteiten stijgt (vorig jaar 23%).  

 

Organisatiebrede tijdsbesteding is grotendeels vergelijkbaar met vorig jaar 

Professionals besteden van de totale tijd gezamenlijk de meeste tijd aan korte contacten met cliënten 

(22%), langdurige (planmatige) contacten met cliënten (16%)2, cliëntgerelateerde voorbereiding en 

registratie (bijv. in RIS-OKT en KIDOS) (15%) en overige niet-cliëntgerelateerde activiteiten (14%), 

bijvoorbeeld algemeen teamoverleg. In 2017 namen deze vier activiteiten bij alle functiegroepen 

gezamenlijk ook de meeste tijd in beslag. Er wordt organisatiebreed minder tijd besteed aan 

relatiebeheer/het opbouwen en behouden van netwerken in de wijk (daalt van 4,3% naar 2,7%). We 

overleggen intern nader hoe we deze daling kunnen interpreteren. Gezien de verschillende 

werkprocessen zien we hierin logischerwijs verschillen in de functiegroepen. Ouder- en kindadviseurs 

besteden 3,8% van hun tijd aan relatiebeheer en netwerken. Bij de overige functiegroepen is dit 

percentage lager. 

 

Professionals hebben dagelijks gemiddeld vijf directe cliëntcontacten 

Medewerkers hebben dagelijks gemiddeld 4,8 directe cliëntcontacten. Hierbij gaat het om contacten 

met individuele cliënten of groepen cliënten, in het geval van trainingen en themabijeenkomsten. 

Het aantal cliëntcontacten wisselt per functiegroep. Zo hebben jeugdverpleegkundigen gemiddeld 

7,4 cliëntcontacten op een dag en jeugdartsen 6,5 contacten. Ouder- en kindadviseurs hebben 

dagelijks 3,4 cliëntcontacten en jeugdpsychologen 3,3 cliëntcontacten. 

 

                                                                    
1 De focus van het onderzoek ligt op jeugdpsychologen, ouder- en kindadviseurs, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen. 
In de multidisciplinaire wijkteams zitten daarnaast ook andere functiegroepen, zoals doktersassistenten. 
2 De eerder genoemde 41% directe cliënttijd bestaat daarnaast uit 3% trainingen en themabijeenkomsten. 
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Zicht op preventie 

Ongeveer de helft van de tijd besteed aan cliënten is preventief 

Een van de onderzoeksdoelen is het kaart brengen van de verhouding preventieve en niet-preventieve 

tijd. Naast alle activiteiten van de jeugdgezondheidszorg, bestaat preventie uit informatie en advies en 

trainingen/themabijeenkomsten voor jeugdigen en ouders (plus alle hierbij behorende activiteiten). Het 

gaat samengevat om: 1) de activiteiten van ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen (inclusief alle 

trainingen/themabijeenkomsten) waarbij de cliënt niet in RIS-OKT wordt geregistreerd, en 2) alle 

activiteiten van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Professionals van de Ouder- en Kindteams 

besteden gezamenlijk meer dan de helft (56,9%) van de directe tijd en cliëntgebonden tijd aan preventie 

en 43,1% aan jeugdhulp. Vorig jaar was 55% van de directe en cliëntgebonden tijd preventief. Van de 

gemiddeld 4,8 directe cliëntcontacten op een dag, zijn er 3,4 preventief en 1,4 niet-preventief.  

 

29% van de door OKA’s en jeugdpsychologen bestede tijd aan cliënten is preventief  

Het grootste deel van de preventieve activiteiten wordt uitgevoerd door de jeugdgezondheidszorg. 

Ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen besteden gezamenlijk 29% van hun directe en 

cliëntgebonden tijd aan preventie. Dit percentage is nagenoeg gelijk gebleven met vorig jaar (28%).  

 

Tijd besteed aan trainingen en themabijeenkomsten blijft ongeveer gelijk t.o.v. vorig jaar 

Alle trainingen/themabijeenkomsten voor jeugdigen en/of ouders worden als preventief beschouwd. 

Vorig jaar werd 3,5% van de totale tijd besteed aan trainingen; nu gaat het om 3,3%. Deze trainingen 

worden voornamelijk verzorgd door ouder- en kindadviseurs. Als we uitsluitend naar de directe cliënttijd 

kijken, gaat bij de ouder- en kindadviseurs 15% uit naar trainingen. De jeugdpsychologen besteden hier 

7,8% van hun directe cliënttijd aan. Het komt minder vaak voor dat een professional vanuit de 

jeugdgezondheidszorg van het Ouder- en Kindteam een training geeft. Bij de jeugdartsen gaat het om 

1,2% en bij de jeugdverpleegkundigen om 0,9% van de directe cliënttijd. 

 

Leeftijd doelgroep en thematiek 

Meeste aandacht gaat uit naar kinderen tot 12 jaar 

Organisatiebreed worden de meeste kinderen in de bassischoolleeftijd gezien (41%). Binnen de 

jeugdgezondheidszorg ligt het accent op 0-4 jarigen, terwijl de ouder- en kindadviseurs en 

jeugdpsychologen vooral 4-12 jaren zien. Er worden momenteel in verhouding met de andere 

leeftijdsgroepen minder van 12-18 jarigen gezien, met uitzondering natuurlijk van de VO- en MBO teams. 

Zij bereiken logischerwijs vooral 12-18 jarigen. Professionals in de wijkteams zien vooral 4-12 jarigen.  

 

Thematiek van activiteiten varieert per functiegroep 

Medewerkers konden per activiteit één hoofdthema kiezen. Jeugdpsychologen houden zich vooral bezig 

met sociale/emotionele/relationele thema’s. Bij de ouder- en kindadviseurs zijn, naast deze thema’s, ook 

opvoeding en gedrag veelvoorkomend. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen houden zich vooral bezig 

met thema’s rondom lichamelijke en psychosociale ontwikkeling en gezondheid. Kenmerkend voor de 

werkwijze van de Ouder- en Kindteams is dat alle professionals daarnaast naar alle leefgebieden kijken.  

 

Thema veiligheid komt vaker aan bod als hoofdthema 

Het thema ‘Veiligheid’ werd vaker gekozen als hoofdthema van de directe en cliëntgebonden activiteiten 

dan vorig jaar (5,3% t.o.v. 4,2% vorig jaar). Naar verwachting komt het thema in de praktijk vaker aan 

bod; medewerkers konden slechts één hoofdthema kiezen in het onderzoek. In 7% van de langdurige 

trajecten met cliënten van ouder- en kindadviseurs is veiligheid het hoofdthema. Bij jeugdpsychologen is 

in 4% van de langdurige trajecten veiligheid het hoofdthema.  
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1. Inleiding 

 

Achtergrond  
Per 1 januari 2015 is de gemeente Amsterdam, met de decentralisatie van de jeugdzorg, 

jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd-GGZ en jeugd-VB, verantwoordelijk voor het gehele 

jeugdzorgstelsel in Amsterdam. De spil van het nieuwe stelsel vormen de 26 Ouder- en Kindteams. Deze 

teams bestaan uit generalisten (ouder- en kindadviseurs/jeugdadviseurs en jeugdverpleegkundigen) en 

specialisten (jeugdpsychologen en jeugdartsen), die gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de 

hulp- en zorgverlening aan ouders en kinderen tussen 0 en 23 jaar in één van de 22 gebieden in 

Amsterdam (Figuur 1). De 26 Ouder- en Kindteams bestaan uit 22 wijkteams en vier onderwijsteams, die 

ingericht zijn om hulp- en zorgverlening op scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar 

beroepsonderwijs te verzorgen. Indien de hulp- en zorgverlening van de Ouder- en Kindteams 

onvoldoende blijkt, kan men het gezin doorverwijzen naar specialistische zorg.  

Figuur 1. De verdeling van de Ouder- en Kindteams in Amsterdam 

 

Onderzoeksdoel 
Om inzicht te krijgen in de tijdsbesteding en ontwikkeling van de Ouder- en Kindteams is in mei-juni 2018 

een vijfde tijdbestedingsonderzoek (‘Dagboekjesonderzoek’) uitgevoerd, in navolging van eerder 

soortgelijk onderzoek in voorgaande jaren. De tijdsregistratie in het Dagboekjesonderzoek is bedoeld om 

een beeld te krijgen van de tijdsbesteding van de verschillende professionals. Gegevens uit andere 

systemen (zoals Kidos en RIS-OKT) geven voor wat betreft jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp wel 

inzicht in het aantal cliënten of het aantal contacten met cliënten, maar geven geen inzicht in alle 

preventieve activiteiten. Bovendien geven ze evenmin een beeld van de tijd die aan elk van de 

verschillende directe en indirecte activiteiten besteed wordt. Het doel van het onderzoek is daarom 

algemene uitspraken te doen over: 

 de taken en tijdsbesteding van professionals, gemeentebreed en van de verschillende 

functiegroepen. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de verdeling directe cliëntencontacten, 

cliëntgebonden activiteiten en overige tijd; 

 het aandeel preventieve (niet-geregistreerde) activiteiten; 

 de thematiek en doelgroep van de verschillende activiteiten, waarbij in het specifiek ingezoomd op 

veiligheid en 0-4 jarigen, omdat dit speerpunten zijn in het huidige beleid. 
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2. Onderzoeksopzet 
 

Onderzoeksmethode 
Om inzicht te krijgen in de tijdsbesteding van de teams is gekozen voor een dagboekjesmethode, waarbij 

medewerkers gedurende één werkdag al hun activiteiten registeren in een online tool. Deze methode 

zorgt ervoor dat de werkdruk beperkt blijft (medewerkers hoeven slechts één werkdag te registeren in 

het dagboekje), dat rijke data verzameld wordt (een veelheid aan antwoordopties) en dat betrouwbare 

conclusies getrokken kunnen worden op verschillende niveaus (OKT-breed, op team- en functieniveau).  

Dataverzameling 
Om de representativiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten, zijn de onderzoeksdagen 

over twee weken verspreid. Actieve medewerkers kregen één registratiedag toegewezen. Vertekening 

van de uitkomsten, doordat bijvoorbeeld op één dag een teamtraining heeft plaatsgevonden, is door de 

spreiding van onderzoeksdagen beperkt. Eén werkdag voor hun toegewezen dag ontvingen 

medewerkers een instructiemail met de link naar het online dagboekje, een handleiding en hulpkaart (zie 

bijlagen). Indien dit geen werkdag betrof, werd hen gevraagd de activiteiten te registreren op de 

eerstvolgende dag dat zij wel werkzaam waren.  

Medewerkers die gedurende de eerste twee onderzoeksweken niet deel konden nemen, werden 

ingedeeld op een nieuwe toegewezen dag in de uitloopweek. De totale dataverzameling vond plaats van 

22 mei t/m 22 juni 2018. Na het invullen verstuurden de medewerkers hun dagboekje digitaal naar de 

onderzoekers. De uiteindelijke spreiding over de verschillende werkdagen lijkt een representatieve 

afspiegeling van de werkelijkheid: maandag (19%), dinsdag (26%), woensdag (19%), donderdag (28%) en 

vrijdag (8%). Een deel van de medewerkers werkt namelijk parttime. 

 

Belangrijkste wijzigingen 

Ten opzichte van het voorgaande jaar is het volgende gewijzigd:  

 Om de spreiding over de werkdagen en hiermee de betrouwbaarheid van het onderzoek te 

vergroten, benadrukken we richting medewerkers meer het belang van het invullen op de 

toegewezen dag. Dit is o.a. opgenomen in de instructiekaart (zie bijlage 3); 

 De voorbeelden bij de activiteiten in de handleiding zijn iets aangescherpt zodat ze beter herkenbaar 

zijn voor de professionals van de jeugdgezondheidszorg; 

 We vragen dit jaar voor het eerst van welke dag medewerkers hun activiteiten registreren. Dit geeft 

inzicht in de daadwerkelijke spreiding over de dagen. 

 

Onderzoekspopulatie en respons 

De focus van het onderzoek ligt op professionals die in hun dagelijkse werkzaamheden contact met 

jongeren en/of ouders hebben: jeugdpsychologen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en ouder- en 

kindadviseurs. In totaal zijn er 601 actieve medewerkers3 aangeschreven om deel te nemen aan het 

onderzoek. Het aantal geretourneerde, ingevulde dagboekjes bedraagt 523 stuks. Dit betekent dat 87% 

van de werkzame medewerkers deelgenomen heeft aan het onderzoek (zie Tabel 1). De respons is onder 

alle functiegroepen dusdanig hoog dat betrouwbare conclusies kunnen worden getrokken.  

  

                                                                    
3 Alle medewerkers exclusief medewerkers die langdurig met verlof of afwezig zijn (bijv. zwangerschapsverlof, ziekte). 
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Tabel 1. Respons per functie   

Functie Respons aantal Totaal van functie Responspercentage 

Jeugdpsycholoog 68 71 95,8% 

Ouder- en kindadviseur 277 305 90,8% 

Jeugdarts 76 95 80,0% 

Jeugdverpleegkundige 102 130 78,5% 

Totaal 523 601 87,0% 

    

Dataverwerking 
De ingevulde kwantitatieve gegevens zijn geanalyseerd in Microsoft Office Excel. Met behulp van de data 

zijn statistische overzichten gemaakt: o.a. het aantal contacten per dag, de gemiddelde tijdsbesteding 

aan verschillende activiteiten en de meest voorkomende thematieken.  

Omdat het responspercentage niet onder alle functiegroepen gelijk is, is door middel van extrapolatie 

gecorrigeerd voor deze responsverschillen. Voor enkele organisatiebrede conclusies zijn zo de 

uitkomsten berekend die verwacht worden wanneer alle medewerkers zouden hebben deelgenomen.  

Anonimiteit 
Om een overzicht van deelname te verkrijgen, registreerden medewerkers bij inloggen in de online tool 

hun emailadres. De ingevulde gegevens zijn echter volledig anoniem verwerkt. Er wordt zodanig 

gerapporteerd dat de resultaten niet zijn te herleiden naar individuele medewerkers. Dit om te 

voorkomen dat sociaal wenselijke antwoorden gegeven worden door medewerkers.  
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3. Resultaten 
 

3.1 Tijdsverdeling en activiteiten 
Aan de medewerkers is gevraagd om in het dagboekje iedere activiteit op te geven die ze die dag hebben 

uitgevoerd. Om een wirwar aan activiteiten te voorkomen, zijn hierbij 10 keuzeopties gegeven, die 

onderverdeeld worden in 3 overkoepelende soorten tijd: 

Directe cliënttijd (tijd die direct besteed wordt aan cliënten) 
1. Korte contacten met cliënten: korte gesprekjes op de gang, onderzoeken op verzoek, voorlichting, 

informatie & advies, vaccineren, screenings, preventief gezondheidsonderzoek. 
2. Langdurige (planmatige) trajecten met cliënten: meervoudige contacten waarbij (vraag)verheldering 

aan de orde is, contacten met een planmatig karakter, contacten waarbij begeleiding aan de orde is 

(zoals ziekteverzuimbegeleiding, zorgcoördinatie, huisbezoeken), samen met jeugdige en/of ouders 

een perspectiefplan voorbereiden (inclusief telefonisch contact of mailcontact). 

3. Trainingen & themabijeenkomsten voor jeugdigen/ouders: basistrainingen OKT, meedoen met O&O 

trainingen, koffie-ochtenden/middagen in de wijk met ouders e/o jeugdigen, themabijeenkomsten, 

ouderbijeenkomsten op school etc.  

 

Cliëntgebonden tijd (tijd besteed aan activiteiten rondom cliënten) 

4. Verwijzingen en beschikkingen: hier registreer je alle activiteiten rond verwijzingen en beschikkingen 

die je niet samen met de cliënt doet, zoals plannen schrijven, overleg met verwijsteam en PGB team. 

5. Cliëntgerelateerde voorbereiding & registratie: voorbereiden van trainingen/bijeenkomsten, afspraken 

maken of verzetten, opzoeken, vermelden of wijzigen van cliëntgegevens in RIS-OKT, Kidos et 

cetera, inlezen problematiek/dossier van cliënt. 

6. Cliëntgerelateerde contacten met professionals binnen eigen team: gericht op specifieke cliënt(en): 

bespreken situatie cliënt, casuïstiekbespreking, informatie inwinnen over cliënt, mailcontact. 

7. Cliëntgerelateerde contacten met professionals buiten eigen team: gericht op specifieke cliënt(en): 

informatie en advies, netwerkopbouw, verkennen ondersteuningsmogelijkheden voor specifieke 

cliënt, mailcontact. 

 

Overige tijd (alle tijd die besteed wordt aan niet-cliëntgebonden activiteiten) 

8. Relatiebeheer/opbouwen en behouden van netwerken in de wijk: contacten met professionals en 

vrijwilligers (formeel en informeel netwerk) die niet over specifieke cliënten gaan, gericht op het 

opbouwen en onderhouden van netwerken en/of het versterken van het pedagogisch klimaat in 

wijken en op scholen. 

9. Professionalisering: scholing en studie voor jezelf, conferenties en leerbijeenkomsten. 

10. Overige tijd: pauze, algemeen teamoverleg, reistijd, reserveren ruimtes. 

 

In Figuur 1 is te zien hoe de totale tijd verdeeld wordt over de tien verschillende activiteiten. Hierbij is in 

rood de directe cliënttijd, in blauw de cliëntgebonden tijd en in groen de overige tijd weergegeven. 

Professionals van de Ouder- en Kindteams besteden gezamenlijk de meeste tijd aan korte contacten met 

cliënten (22%), langdurige (planmatige) trajecten met cliënten (16%) en cliëntgerelateerde voorbereiding 

en registratie (15%).  
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Van de totale tijd gaat 8% uit naar professionalisering. Jeugdpsychologen besteden gezamenlijk de 

meeste tijd aan professionalisering, namelijk 10,9% van hun totale tijd. Onder jeugdartsen (6,9%), ouder- 

en kindadviseurs (9,2%) en jeugdverpleegkundigen (6,6%) is dit percentage lager. Van de totale tijd gaat 

2,7% uit naar relatiebeheer/netwerken. Ouder- en kindadviseurs besteden hieraan de meeste tijd (3,8%), 

gevolgd door jeugdartsen (2,1%), jeugdverpleegkundigen (1,4%) en jeugdpsychologen (1,3%). 

 

Figuur 1. Tijdsverdeling4 uitgesplitst naar de 10 activiteiten, als percentage van totale duur. 

 
 

De gemiddelde duur van een activiteit bedraagt 40 minuten (zie Tabel 2). Professionalisering en 

trainingen en themabijeenkomsten duren gemiddeld het langst, namelijk bijna 1,5 uur. Overige niet-

cliëntgerelateerde activiteiten, zoals algemeen teamoverleg en reistijd, nemen per keer de minste tijd in 

beslag. 

 

Tabel 2. Gemiddelde duur van de activiteiten in minuten5 

Activiteiten Gemiddelde duur 

Korte contacten  0:34 

Langdurige (planmatige) trajecten  0:50 

Trainingen en themabijeenkomsten 1:28 

Verwijzingen en beschikkingen 0:52 

Voorbereiding en registratie 0:35 

Contacten binnen eigen team 0:39 

Contacten buiten eigen team 0:33 

Relatiebeheer/opbouwen en behouden van netwerken 0:46 

Professionalisering 1:28 

Overige niet-cliëntgerelateerde indirecte tijd 0:32 

Gemiddelde tijdsduur 0:40 

Min = 5 min, max = 10 uur  

                                                                    
4 Totaal is gecorrigeerd voor responsverschillen. 
5 Directe cliëntcontacten of cliëntgebonden activiteiten met een duur langer dan 4 uur zijn niet meegenomen. Bij 
activiteiten met een duur van 8 of 9 uur is meestal sprake van professionalisering (zoals scholing voor medewerkers zelf). 
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3.2 Verhouding directe cliënttijd, cliëntgebonden tijd en overige tijd 
Gezamenlijk besteden professionals van alle teams 41% aan direct cliëntcontact, 34% aan 

cliëntgebonden activiteiten en 25% aan overige activiteiten zoals professionalisering (zie Figuur 2). Te 

zien is dat bij de wijkteams en de VO- en MBO-teams de tijdsverdeling vergelijkbaar is.  

De verhouding cliëntcontact, cliëntgebonden tijd en overige tijd wisselt per functie (Figuur 3). 

Jeugdpsychologen en ouder- en kindadviseurs besteden ongeveer evenveel tijd aan directe 

cliëntcontacten als aan cliëntgebonden activiteiten. Jeugdverpleegkundigen besteden de meeste tijd aan 

direct cliëntcontact (52%), evenals de jeugdartsen (43%).  

Figuur 2. Verhouding cliëntcontact, cliëntgebonden activiteit en overige tijd6. 

 

Figuur 3. Verhouding cliëntcontact, cliëntgebonden activiteit en overige tijd per functie. 

 

                                                                    
6 Resultaten voor ‘Alle teams’ zijn gecorrigeerd voor responsverschillen. 
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Van het directe cliëntcontact wordt de meeste tijd besteed aan korte contacten met cliënten (50,7%), 

gevolgd door langdurige (planmatige) trajecten (40,9%) (Tabel 3). Trainingen en themabijeenkomsten 

nemen 8,4% van de directe tijd in beslag. Per functiegroep wisselt de tijd die uitgaat naar de drie typen 

activiteiten. Zo besteden ouder- en kindadviseurs 15% van de directe cliënttijd aan trainingen of 

themabijeenkomsten, terwijl dit bij andere functiegroepen minder is. Jeugdpsychologen en ouder- en 

kindadviseurs hebben vooral langdurige trajecten met cliënten. Bij jeugdartsen en 

jeugdverpleegkundigen gaat het vooral om korte contacten met cliënten. 

 

Tabel 3. Percentage korte contacten, langdurige trajecten en trainingen van totaal aan directe tijd. 

% Korte contacten Langdurige trajecten Trainingen Totaal 

Jeugdpsycholoog  24,8% 67,3% 7,8% 100% 

Ouder- en kindadviseur  32,6% 52,4% 15,0% 100% 

Jeugdarts 72,7% 26,0% 1,2% 100% 

Jeugdverpleegkundige 81,9% 17,2% 0,9% 100% 

Totaal 50,7% 40,9% 8,4% 100% 
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3.3 Gemiddelde dag 
In totaal zijn door de 523 medewerkers 6117 activiteiten geregistreerd. Een werkdag van een professional 

bestaat gemiddeld dus uit 12 activiteiten. Professionals registreren gemiddeld 7,8 uur aan activiteiten 

(afgerond een werkdag van 8 uur). Op een werkdag van acht uur gaat per medewerker de meeste tijd uit 

naar korte contacten met cliënten (98 min.), langdurige trajecten met cliënten (79 min.) en 

cliëntgerelateerde voorbereiding en registratie (70 min.). Daarnaast neemt overige niet-

cliëntgerelateerde tijd (zoals algemeen teamoverleg en pauze) dagelijks gemiddeld meer dan een uur in 

beslag. Per dag wordt gemiddeld de minste tijd besteed aan relatiebeheer en het opbouwen of behouden 

van netwerken in de wijk of school, namelijk 13 minuten. Medewerkers besteden dagelijks gemiddeld 40 

minuten aan professionalisering.  

 

Figuur 4. Gemiddelde tijd (minuten) per medewerker besteed aan activiteit op een werkdag van 8 uur. 

 

Figuur 5. Gemiddelde tijd (minuten) per medewerker besteed aan een activiteit op een werkdag van 8 uur, 

uitgesplitst naar functiegroep. 
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Hieronder wordt per functie geschetst hoe een gemiddelde dag eruit ziet. Deze gemiddelde dag is 

gebaseerd op de geregistreerde veelvoorkomende activiteiten (Figuur 5), cliëntcontacten7 (zie ook 

hoofdstuk 3.4) en thematieken (zie ook hoofdstuk 3.6). 

 

Jeugdarts 

Jeugdartsen besteden per werkdag gemiddeld 207 minuten aan direct cliëntcontact (43% van de totale 

tijd). Op een werkdag zien zij ongeveer zeven verschillende cliënten. De meeste tijd gaat uit naar korte 

contacten met cliënten (150 min.) en voorbereiding en registratie (85 min.). Een thema dat jeugdartsen 

vooral voorbij zien komen is lichaam en leefstijl (in de praktijk vaak in combinatie met andere 

leefgebieden).  

 

Jeugdpsycholoog 

Op een werkdag besteden jeugdpsychologen gemiddeld 172 minuten aan direct cliëntcontact (36% van 

de totale tijd). In deze tijd zien zij ongeveer drie verschillende cliënten. De meeste tijd gaat uit naar 

langdurige (planmatige) trajecten (116 min. per werkdag) en voorbereiding en registratie (72 min.). De 

activiteiten van zijn voornamelijk gericht op sociale, emotionele of relationele thema’s of hebben 

betrekking op gedrag. 

 

Ouder- en kindadviseur  

Ouder- en kindadviseurs besteden op een werkdag van 8 uur gemiddeld 171 minuten aan direct 

cliëntcontact (37% van de tijd), waarbij ze ongeveer drie cliënten per dag zien. De meeste tijd gaat uit 

naar langdurige (planmatige) trajecten met cliënten (90 min. per werkdag) en cliëntgerelateerde 

voorbereiding en registratie (63 min.). De activiteiten gaan vooral over sociale, emotionele en relationele 

thema’s of gaan over gedrag, school of opvoeding.  

 

Jeugdverpleegkundige 

Jeugdverpleegkundigen besteden per achturige werkdag iets meer dan de helft van hun tijd (52%) aan 

directe cliëntcontacten (256 min.). Zij zien gemiddeld tussen de zeven en acht cliënten per dag. Hun 

dagen worden voornamelijk gevuld met korte cliëntcontacten (209 minuten), voorbereiding en 

registratie (78 min.) en niet-cliëntgerelateerde overige tijd, zoals algemeen teamoverleg (78 min.) . 

Hierbij is voornamelijk het thema lichaam en leefstijl veelvoorkomend. In de praktijk kijken zij daarnaast 

vaak naar alle leefgebieden.  

 

  

                                                                    
7 Een cliëntcontact kan bestaan uit een individuele cliënt of een groep cliënten. In het geval van trainingen en 

themabijeenkomsten gaat het gemiddeld om 8 cliënten. 
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3.4 Zicht op preventie 
Een van de hoofddoelen van dit onderzoek is het in kaart brengen van de verhouding tussen de 

preventieve en niet-preventieve (jeugdhulp) activiteiten. Om de verhouding hier tussen te kunnen 

bepalen, is gekeken naar de tijd die wordt besteed aan direct cliëntcontact en cliëntgebonden 

activiteiten. Bij deze activiteiten is gevraagd of de cliënt waarop de activiteit betrekking heeft is of wordt 

geregistreerd in het jeugdhulpdeel van RIS-OKT. Activiteiten waarbij dit niet het geval is, zijn preventief. 

Bij de ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen gaat het hier om informatie- en adviesgesprekken, 

themabijeenkomsten/trainingen en alle hierbij behorende activiteiten. Onder preventief werk wordt 

verstaan: 1) De activiteiten van ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen (inclusief alle 

trainingen/themabijeenkomsten) waarbij de cliënt niet in RIS-OKT wordt geregistreerd en 2) Alle 

activiteiten van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. 

  

Preventie bij tijd besteed aan cliënten 

Professionals van de Ouder- en Kindteams besteden 56,9% van hun directe en cliëntgebonden tijd aan 

preventieve activiteiten en 43,1% aan jeugdhulp (Tabel 4). Het aandeel preventie varieert sterk per 

functiegroep. Als we uitsluitend naar de activiteiten van ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen 

kijken, dan is 29% van de tijd besteed aan cliënten preventief.  

 

Tabel 4. Aandeel preventie van totaal aan directe en cliëntgebonden tijd (%). 

Functie 

Preventief 

% van tijd 

Niet-preventief 

% van tijd 

Jeugdpsycholoog  17,3% 82,7% 

Ouder- en kindadviseur  31,8% 68,2% 

Jeugdarts 100,0% - 

Jeugdverpleegkundige 100,0% - 

Totaal8 56,9% 43,1% 

 

In Figuur 6 is de totale tijdsbesteding uitgesplitst naar preventie en jeugdhulp. Van de directe cliënttijd 

gaat meer tijd uit naar preventie (26%) dan naar jeugdhulp (15%). Bij de cliëntgebonden tijd is het 

percentage besteed aan preventie en jeugdhulp gelijk (17%).  

Figuur 6. OKT-brede tijdsbesteding9, uitgesplitst naar preventie en jeugdhulp. 

 

                                                                    
8 Totaal is gecorrigeerd voor responsverschillen.  
9 Gecorrigeerd voor responsverschillen. 

26%

15%

17%

17%

3% 8%

14%
Directe cliënttijd Preventie

Directe cliënttijd Jeugdhulp

Cliëntgebonden tijd Preventie

Cliëntgebonden tijd Jeugdhulp

Relatiebeheer/opbouwen en behouden
van netwerken in de wijk
Professionalisering

Niet-cliëntgerelateerde overige  tijd



  

15 
 

Medewerkers hebben gemiddeld 4,8 directe cliëntcontacten per dag, waarvan er 3,4 preventief zijn en 

1,4 niet-preventief (Tabel 5). Bij jeugdpsychologen en ouder- en kindadviseurs ligt het aantal preventieve 

cliëntcontacten lager. Ouder- en kindadviseurs hebben dagelijks gemiddeld iets meer dan één preventief 

direct cliëntcontact, terwijl jeugdpsychologen niet dagelijks een preventief contact hebben. 

Tabel 5. Gemiddeld aantal dagelijkse directe contacten per medewerker (preventief en niet-preventief). 

 

Gemiddeld aantal 
directe contacten 

Preventieve  
cliëntcontacten  

Niet-preventieve  
cliëntcontacten 

Jeugdpsycholoog  3,3 0,4 2,8 

Ouder- en kindadviseur  3,4 1,3 2,1 

Jeugdarts 6,5 6,5 - 

Jeugdverpleegkundige 7,4 7,4 - 

Totaal10 4,8 3,4 1,4 

 

  

                                                                    
10 Totaal is gecorrigeerd voor responsverschillen. 
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3.5 Leeftijd doelgroep 
Door alle teams samen worden de meeste kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar) gezien (41%) (zie 

Figuur 7). Daarnaast hebben veel activiteiten betrekking op baby’s en peuters (27%) en kinderen van 

twaalf tot achttien jaar (26%). De minste activiteiten (5%) hebben betrekking op jong volwassenen (18-

24 jaar). In de wijkteams heeft de helft van de activiteiten betrekking op kinderen van de 

basisschoolleeftijd. Logischerwijs bereiken de VO- en MBO-teams vooral kinderen in de middelbare 

schoolleeftijd en jong volwassenen. 

 

Figuur 7. Bereikte doelgroep directe en cliëntgebonden activiteiten11 (% van totaal). 

 
 

Per functiegroep verschilt de leeftijd van de doelgroep (Figuur 8). Zo zien professionals in de 

jeugdgezondheidszorg over het algemeen een jongere groep dan de jeugdpsychologen en ouder- en 

kindadviseurs. Zij zien vooral 0-4 jarigen, terwijl ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen vooral 

kinderen in de basisschoolleeftijd zien. 

Belangrijk om te vermelden is dat de aangegeven leeftijd betrekking had op de leeftijd van de cliënt. 

Indien een ouder gesproken is over een kind, is de leeftijd van het kind ingevuld. In een enkel geval is de 

leeftijd van de ouder ingevuld, indien het gesprek vooral betrekking had op de ouder zelf. In 

werkelijkheid zien professionals in hun dagelijks werk uiteraard ook veel ouders. 

Figuur 8. Doelgroep direct cliëntcontact en cliëntgebonden activiteiten per functie.  

a. Jeugdpsycholoog     b. Ouder- en kindadviseur 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
11 Activiteiten waarbij geen leeftijd werd opgegeven (N=114) zijn niet meegenomen in het totaal. 
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c. Jeugdarts      d. Jeugdverpleegkundige 

 

 

Zie Figuur 1 in Bijlage 1 voor de doelgroep van jeugdpsychologen, ouder- en kindadviseurs, jeugdartsen 

en jeugdverpleegkundigen die werken voor de wijkteams.  

 

Doelgroep 0-4 jarigen 
Van de 4581 geregistreerde directe cliëntcontacten en cliëntgebonden activiteiten12, gaan er 1216 over 

baby’s of peuters (27%). Jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen houden zich het meest bezig met 0-4 

jarigen. Meer dan de helft van de activiteiten (52%) met 0-4 jarigen is afkomstig van een 

jeugdverpleegkundige en 34% van een jeugdarts. 3% is afkomstig van een jeugdpsycholoog en 12% van 

een ouder- en kindadviseur. Het meest voorkomende hoofdthema bij deze doelgroep is lichamelijke en 

psychosociale ontwikkeling en gezondheid (74%), gevolgd door opvoeding (8%).  

  

                                                                    
12 Activiteiten waarbij geen leeftijd werd opgegeven (N=114) zijn niet meegenomen in dit totaalaantal. 
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3.6 Thema’s 
Bij iedere activiteit kon worden aangegeven op welk thema de activiteit betrekking had. Aan 

medewerkers werd gevraagd één hoofdthema te kiezen per activiteit, waarbij gekozen kon worden uit 

een lijst van 11 categorieën. Deze thema’s zijn ten tijde van het eerste tijdsbestedingsonderzoek 

voortgekomen uit een lijst van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI), en zijn in formulering aangepast 

door de onderzoekers. In totaal zijn door alle medewerkers 4579 thema’s opgegeven13. De thema’s 

waaruit gekozen kon worden zijn: 

 

Schoolgerelateerd: 

1. Schoolgerelateerd: schoolprestaties, leerachterstand, schoolkeuzes, schoolverzuim. 

Lichaam & leefstijl: 

2. Lichamelijke en psychosociale ontwikkeling & gezondheid: groei, spraaktaal, motoriek, zintuigen. 

3. Leefstijl: voeding, sport, overgewicht, slaapproblematiek, gamen/computergebruik, 

middelengebruik. 

Gedrag: 

4. Gedragsgerelateerd: van gewoon lastig tot ernstige gedragsstoornis en delinquentie. 

Sociaal/emotioneel/relationeel: 

5. Emotionele ontwikkeling: angst, somberheid, depressie. 

6. Sociale ontwikkeling: van sociaal onhandig tot autisme. 

7. Relationele sfeer: scheiding, loverboys, familieconflict, conflict met leeftijdsgenoten. 

Opvoeding: 

8. Opvoeding: van opvoedingsonzekerheden tot aan ernstige opvoedproblemen. 

Veiligheid: 

9. Veiligheid: van pedagogische tik tot kindermishandeling, zinloos geweld, pesten, binnen of buiten 

huiselijke kring. 

Werkgerelateerd: 

10. Werkgerelateerd: werkloosheid, werkstress, kinderopvang. 

Overig: 

11. Overig: financiën, seksueel gedrag, zwangerschap. 

 

Belangrijk om hierbij te benoemen is dat professionals in het onderzoek gevraagd werd om één 

hoofdthema per activiteit te kiezen. In de praktijk kijken zowel professionals uit de 

jeugdgezondheidszorg als jeugdpsychologen en ouder- en kindadviseurs vaak naar alle leefgebieden. 

Wanneer bij een activiteit gekozen is voor bijvoorbeeld ‘Lichaam en leefstijl’, betekent dit dus niet dat 

overige thema’s niet aan bod zijn gekomen.  

Figuur 9 toont een verdeling naar de acht overkoepelende thema’s. De meeste activiteiten van 

professionals hebben betrekking op lichaam en leefstijl (38%), sociaal/emotioneel/relationeel (20%) of 

zijn schoolgerelateerd (11%). Werkgerelateerde thema’s en veiligheid komen het minst vaak aan bod als 

hoofdthema.  

                                                                    
13 Thema’s bij de activiteiten die vallen onder ‘overige tijd’ (zoals professionalisering) zijn niet meegenomen, omdat deze 
het beeld vertekenden.  
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Figuur 9. Directe en cliëntgebonden activiteiten: aantal activiteiten per acht overkoepelende thema’s in 

percentages (N=4579). 

 
 

Thema’s verschillende functiegroepen 

De thema’s waarmee professionals zich bezighouden verschilt logischerwijs per functiegroep (zie Figuur 

2 in Bijlage 1 voor een uitsplitsing naar functie). De werkzaamheden van jeugdpsychologen gaan het 

vaakst over sociale, emotionele of relationele thema’s (48%) en over gedrag (17%). Deze thema’s zijn ook 

bij de bij de ouder- en kindadviseurs veelvoorkomend, maar zij houden zich daarnaast ook vaak bezig 

met opvoeding (13%) en schoolgerelateerde thema’s (16%). Bij jeugdartsen is in 73% van de activiteiten 

lichaam en leefstijl het hoofdthema en is 11% schoolgerelateerd. Bij jeugdverpleegkundigen gaat 78% 

van over lichaam en leefstijl. In de praktijk is kenmerkend voor hun werk, net als bij de jeugdartsen, dat 

ze daarnaast breed kijken. 

 

Thema’s per leeftijdsgroep 

In Tabel 6 zijn de acht overkoepelende thema’s weergegeven voor de verschillende leeftijdscategorieën 

waarop de activiteit betrekking heeft. Per leeftijdscategorie zijn de meest voorkomende thema’s: 

 0-4 jaar: lichaam en leefstijl (75%) en opvoeding (8%) 

 4-12 jaar: sociaal/emotioneel/relationeel (26%), lichaam en leefstijl (25%) 

 12-18 jaar: lichaam en leefstijl (30%) en sociaal/emotioneel/relationeel (28%) 

 18-24 jaar: sociaal/emotioneel/relationeel (34%) en schoolgerelateerd (22%) 

 24+: opvoeding (31%) en sociaal/emotioneel/relationeel (31%) 

 

Tabel 6. Thema’s per leeftijdscategorie. 

   0-4 jr 4-12 jr 12-18 jr 18-24 jr 24+ 

Schoolgerelateerd 1% 13% 15% 22% 12% 

Lichaam & leefstijl 75% 25% 30% 15% 4% 

Gedrag 3% 14% 9% 8% 6% 

Sociaal/emotioneel/relationeel 2% 26% 28% 34% 31% 

Opvoeding 8% 10% 5% 2% 31% 

Veiligheid 3% 6% 6% 7% 5% 

Werkgerelateerd 4% 2% 3% 1% 1% 

Overig 4% 4% 4% 10% 10% 

Totaal   100% 100% 100% 100% 100% 
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Thematiek verschillende activiteiten 

Directe cliëntcontacten 

Daarnaast is gekeken naar de verdeling van de voorkomende thema’s over de verschillende typen 

activiteiten. Korte contacten met cliënten hebben veelal betrekking op lichaam en leefstijl (65%). 

Langdurige (planmatige) trajecten gaan het vaakst over sociale, emotionele of relationele thema’s (34%) 

of over lichaam en leefstijl (28%). Trainingen en themabijeenkomsten voor jeugdigen en/of ouders 

behandelen meestal thema’s rondom sociaal/emotioneel/relationeel (30%), gedrag (23%) of opvoeding 

(22%). 

 

Cliëntgebonden activiteiten 

Bij verwijzingen en beschikkingen komen sociale, emotionele of relationele thema’s (31%) het vaakst aan 

bod. De meeste cliëntgerelateerde voorbereiding en registratie gaat over lichaam en leefstijl (30%) en 

over sociale, emotionele of relationele thema’s (23%). Cliëntgerelateerde contacten met collega’s binnen 

het eigen team gaan het vaakst over lichaam en leefstijl (22%), sociaal/emotioneel/relationeel (20%) of 

over veiligheid (15%). Met professionals buiten het eigen team heeft men vooral contact over 

schoolgerelateerde thema’s (28%).  

 

In Tabel 1 in Bijlage 1 staan ter overzicht de voorkomende thema’s voor korte contacten met cliënten, 

langdurige trajecten met cliënten, trainingen/themabijeenkomsten en verwijzingen en beschikkingen 

weergegeven. 

 

Het thema ‘Veiligheid’ 

Van alle directe cliëntcontacten en cliëntgebonden activiteiten heeft 5,3% betrekking op het thema 

veiligheid. 65% van de aan veiligheid gerelateerde activiteiten is afkomstig van een ouder- en 

kindadviseur. In 16% van de gevallen is de activiteit afkomstig van een jeugdpsycholoog, in 13% van een 

jeugdarts en in 6% van een jeugdverpleegkundige. De meeste activiteiten die betrekking hebben op het 

thema veiligheid zijn met kinderen in de basisschoolleeftijd van 4-12 jaar (48%) en de middelbare 

schoolleeftijd (29%). Binnen langdurige (planmatige) trajecten komt het thema veiligheid vaker aan bod 

als hoofdthema (4,9%) dan bij de korte contacten met cliënten (1,0%) (zie Tabel 8).  

 

Tabel 8. Directe cliëntcontacten waarbij ‘veiligheid’ het hoofdthema was (% van totaal)  

 

 

 

 

 

 

 

Als we kijken naar de verschillende activiteiten, dan komt het thema veiligheid het meest aan bod tijdens 

cliëntgerelateerde contacten met professionals buiten het eigen team (namelijk in 16% van deze 

contacten) en met professionals binnen het eigen team (15% van de contacten rondom cliënten). Bij de 

jeugdpsychologen en ouder- en kindadviseurs gezamenlijk gaat 19% van de contacten met collega’s 

binnen het eigen team over veiligheid.  

  

 Korte contacten Langdurige trajecten  

Jeugdpsycholoog  2,9% 4,2% 

Ouder- en kindadviseur  2,3% 6,9% 

Jeugdarts 0,3% 0,9% 

Jeugdverpleegkundige 0,3% 1,0% 

Totaal 1,0% 4,9% 
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4. Ontwikkeling Ouder- en Kindteams 
 

Om te zien in hoeverre en in welke richting de Ouder- en Kindteams zich ontwikkelen, wordt in dit 

hoofdstuk een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van het huidige onderzoek en het voorgaande 

onderzoek uit 2017. Deze vergelijkingen kunnen gemaakt worden om de volgende redenen: 

 De opzet van het huidige onderzoek is nagenoeg gelijk aan dat van het voorgaande onderzoek. In de 

te kiezen activiteiten en thema’s zijn slechts enkele kleine wijzigingen en aanscherpingen van 

definities gedaan. Zo is ‘Relatiebeheer/netwerken’ in dit onderzoek ‘Relatiebeheer/het opbouwen en 

behouden van netwerken in de wijk’ genoemd. De thema’s ‘Geweld binnen huiselijke kring’ en 

‘Geweld buiten huiselijke kring’ zijn samengevoegd tot het thema ‘Veiligheid’.  

 De respons is in beide onderzoeken bij alle functiegroepen hoog. Hierdoor kunnen dit jaar 

betrouwbare vergelijkingen op functieniveau worden gedaan.  

 Medewerkers hebben net als vorig jaar gemiddeld acht uur geregistreerd. Vorig jaar registreerden zij 

7,9 uur, in het huidige onderzoek 7,8 uur.  

 

Tijdsbesteding 

Veelvoorkomende activiteiten 

Over het algemeen is de verdeling van tijd aan de verschillende activiteiten stabiel ten opzichte van vorig 

jaar. Organisatiebreed gaat minder tijd uit naar relatiebeheer/het opbouwen en behouden van 

netwerken (van 4,3% naar 2,7%) minder tijd naar contacten met professionals buiten het eigen team 

(gedaald van 8,6% naar 6,7%). De niet-cliëntgerelateerde overige tijd (algemeen teamoverleg etc.) is 

gestegen (van 11,4% in 2017 naar 13,6% dit jaar).  

 

Aantal directe cliëntcontacten 

Het gemiddelde aantal dagelijkse directe cliëntcontacten per medewerker dat geregistreerd wordt in het 

onderzoek daalt (van 5,3 naar 4,8 contacten). Deze daling is vooral zichtbaar bij de 

jeugdgezondheidszorg, namelijk bij jeugdverpleegkundigen (van 8,8 naar 7,4) en jeugdartsen (van 7,1 

naar 6,5). Bij ouder- en kindadviseurs (3,7 naar 3,4) en jeugdpsychologen (3,2 naar 3,3) is het verschil met 

vorig jaar klein. 

 

Bestede tijd per medewerker 

Gemiddeld gaat per medewerker dagelijks minder tijd uit naar langdurige trajecten (van 85 min. in 2017 

naar 79 min. in het huidige onderzoek), contacten buiten het eigen team (42 min. naar 32 min.) en 

relatiebeheer/netwerken (21 min. naar 13 min). Niet-cliënt gerelateerde overige tijd (o.a. pauzes, 

teamoverleg) stijgt van 54 minuten naar 64 minuten per medewerker per dag.  

 

Cliëntcontact, cliëntgebonden tijd en overige tijd 

Organisatiebreed wordt in verhouding minder tijd besteed aan direct cliëntcontact (43% naar 41%) en 

meer aan overige tijd (23% naar 25%). In de wijkteams is het beeld stabiel ten opzichte van vorig jaar.  

 

De tijd besteed aan direct cliëntcontact daalt bij ouder- en kindadviseurs (40% naar 37%) en 

jeugdverpleegkundigen (57% naar 52%). Bij jeugdverpleegkundigen stijgt de overige tijd van 20% naar 

24%. Jeugdpsychologen besteden minder tijd aan cliëntgebonden activiteiten (41% naar 37%) en meer 

aan overige tijd. Bij jeugdartsen blijft de tijd besteed aan direct cliëntcontact gelijk (43%). Zij besteden 

meer tijd aan cliëntgebonden activiteiten (32% naar 34%) en minder aan overige activiteiten (25% naar 

23%). 
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Preventie 
Ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen besteden gezamenlijk ongeveer evenveel tijd aan 

preventie als in 2017. Van de directe en cliëntgebonden tijd gaat 29% uit naar preventie. Vorig jaar ging 

het om 28%. Bij jeugdpsychologen is dit percentage gestegen van 12,8% naar 17,3%. Bij ouder- en 

kindadviseurs blijft het ongeveer gelijk (vorig jaar was het 32,5%, nu 31,8%). 

 

Doelgroep 
Organisatiebreed zien we minder 0-4 jarigen (van 29% naar 27%) en meer 12-18 jarigen (van 24% naar 

26%). VO- en MBO-teams bereiken meer 12-18 jarigen (van 70% naar 74%) en minder jong volwassenen 

(25% naar 21%).  

 

Binnen de jeugdgezondheidszorg wordt een oudere doelgroep gezien14. Jeugdartsen zien minder 0-4 

jarigen (56% naar 45%) en meer kinderen van 4-12 jaar (van 22% naar 28%) en 12-18 jarigen (16% naar 

23%). Ook jeugdverpleegkundigen zien minder 0-4 jarigen (61% naar 58%) en juist meer 12-18 jarigen 

(19% naar 25%).  

 

Veiligheid 
Het thema veiligheid komt vaker aan bod als hoofdthema in de directe en cliëntgebonden activiteiten 

(5,3% ten opzichte van 4,2% vorig jaar). Vooral bij jeugdpsychologen is het vaker hoofdthema van de 

langdurige trajecten met cliënten (gestegen van 1,8% naar 4,2%). Daarnaast komt het thema in de 

cliëntgerelateerde contacten met professionals vaker ter sprake dan vorig jaar. Bij contacten binnen het 

eigen team gaat 15% over veiligheid (vorig jaar was dit 11%) en bij contacten buiten het eigen team gaat 

16% over veiligheid (ten opzichte van 9% vorig jaar).  

  

                                                                    
14 Hierin kunnen seizoensinvloeden eventueel een rol hebben gespeeld. 
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5. Aanbevelingen 
 

Sinds de start van de decentralisatie van het jeugdzorgstelsel zijn de Ouder- en Kindteams van de 

gemeente Amsterdam volop in ontwikkeling. Het jaarlijkse Dagboekjesonderzoek heeft inzicht in de 

ontwikkeling van de Ouder- en Kindteams over de tijd. Het onderzoek geeft een steeds completer beeld 

van de tijdsbesteding van de Ouder- en Kindteams: de respons is hoog en het onderzoek sluit steeds 

beter aan op de praktijk.  

 

Om het onderzoek verder te verbeteren, is in voorjaar 2018 een dwarskijksessie georganiseerd met onder 

andere tijdsbestedingsonderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau. Aanbevelingen voor 

verbetering van het onderzoek die onder andere uit deze sessie voortkwamen zijn:  

 De huidige methode is waardevol om op simpele wijze inzicht te krijgen in de tijdsbesteding in de 

teams. Doordat iedere medewerker echter in dezelfde periode een werkdag registreert, is de 

spreiding over het jaar beperkt. Spreiding over het jaar vergroot de representativiteit van het 

onderzoek mogelijk. Verken daarom de mogelijkheden om er een meer doorlopend onderzoek van 

te maken gedurende het jaar. 

 Het gebruiksgemak van de online onderzoekstool is in het huidige onderzoek al iets vergroot, maar 

de tool is slechts toegankelijk via de desktop. Om het onderzoek gebruiksvriendelijker te maken 

kunnen op termijn andere manieren van registratie (zoals apps) geïnventariseerd worden.  

 De activiteit ‘relatiebeheer/netwerken’ is hernoemd naar ‘relatiebeheer/opbouwen en behouden van 

netwerken in de wijk’. In het huidige onderzoek komt deze activiteit slechts in 2,7% van de tijd voor. 

Mogelijk is dit aspect dusdanig onderdeel van het dagelijks werk van professionals dat zij het niet 

beschouwen als ‘losse’ activiteit. We verkennen dit intern nader, omdat we het belangrijk vinden om 

het versterken van het pedagogisch klimaat in de wijk en op scholen goed te kunnen meten.  

 In het huidige onderzoek konden medewerkers één hoofdthema per activiteit kiezen. Kenmerkend 

voor de werkwijze binnen de Ouder- en Kindteams is juist dat breed gekeken wordt naar alle 

leefgebieden. Om het onderzoek beter aan te laten sluiten op de realiteit is het aan te raden de 

mogelijkheid om meerdere thema’s te kiezen te bieden.  

 Tot slot lijkt de uiteindelijke spreiding over de dagen waarop medewerkers registreerden 

representatief voor de werkelijkheid (bijv. minder professionals zijn werkzaam op vrijdag). 

Aanbevolen wordt om dit in vervolgonderzoek te vergelijken met de daadwerkelijke capaciteit op de 

verschillende dagen.  
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Bijlage 1. Tabellen en grafieken 
 

Figuur 1. Doelgroep directe cliëntcontacten en cliëntgebonden activiteiten van professionals in de wijkteams. 

a. Jeugdpsycholoog     b. Ouder- en kindadviseur   

  

c. Jeugdarts      d. Jeugdverpleegkundige 
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Figuur 2. Thema’s directe en cliëntgebonden activiteiten per functiegroep. 
 
a. Jeugdpsycholoog (N = 522) 
 

 
 

b. Ouder- en kindadviseur (N = 2084) 
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c. Jeugdarts (N = 913) 

 

d. Jeugdverpleegkundige (N = 1060) 

 

 
Tabel 1. Voorkomende thema’s per activiteit. 
 

   

Korte 

contacten 

Langdurige 

trajecten 

Trainingen/ 

bijeenkomsten 

Verwijzingen/ 

beschikkingen 

Schoolgerelateerd 8% 9% 10% 4% 

Lichaam & leefstijl 65% 28% 10% 22% 

Gedrag 4% 12% 23% 21% 

Sociaal/emotioneel/relationeel 9% 34% 30% 31% 

Opvoeding 7% 10% 22% 11% 

Veiligheid 1% 5% 1% 2% 

Werkgerelateerd 1% 0% 2% 1% 

Overig 4% 2% 2% 7% 

Totaal  100% 100% 100% 100% 
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Bijlage 2. Handleiding 
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Beste medewerker van de Ouder- en Kindteams, 

Voor je ligt de handleiding voor het invullen van het online Dagboekjesonderzoek. Lees de handleiding 
zorgvuldig door. Je registreert gedurende één werkdag je activiteiten in het online dagboekje. De 
tijdsregistratie in het Dagboekjesonderzoek is bedoeld om een beeld te krijgen van de tijdsbesteding van 
de verschillende professionals in de Ouder- en Kindteams. Gegevens uit andere systemen (zoals Kidos en 
RIS-OKT) geven voor wat betreft jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp wel inzicht in het aantal cliënten of 
het aantal contacten met cliënten, maar geven geen inzicht in alle preventieve activiteiten. Bovendien 
geven ze evenmin een beeld van de tijd die aan elk van de verschillende directe en indirecte activiteiten 
besteed wordt. Om een goed beeld daarvan te krijgen is het van belang dat iedereen die een uitnodiging 
ontvangt voor het Dagboekjesonderzoek, ook daadwerkelijk zijn/haar activiteiten registreert en dat doet 
op de haar/hem toegewezen dag. 
 
Het is belangrijk dat je al je activiteiten registreert en per activiteit één cliënt registreert (m.u.v. 
trainingen/bijeenkomsten en overleggen die over groepen/meerdere cliënten tegelijk gaan, zoals 
intervisie, ZAT). In geval van een spreekuur met 3 cliënten, dan registreer je dit als drie losse activiteiten. 
 
Inloggen 
Je logt in met je OKT-emailadres15. Gedurende de dag kun je terugkeren naar het dagboekje en nieuwe 
activiteiten toevoegen en/of eerdere activiteiten wijzigen. Als je al je activiteiten hebt ingevoerd, druk je 
op ‘Definitief verzenden’.  
 
Anonimiteit 
Het invullen van het dagboekje is verplicht. Doordat je inlogt met je emailadres, kan worden nagegaan 
wie heeft deelgenomen aan het onderzoek. De gegevens worden wel anoniem behandeld. 
 
De conclusies van het onderzoek worden tijdens de toekomstige prestatiedialogen bekend gemaakt door 
de teamleider. Neem bij verdere vragen per mail contact op met onderzoek@oktamsterdam.nl. 
 

1. Persoonsgegevens 
Ten eerste vul je jouw functie en teamnaam in. Dit hoef je maar één keer te doen: de website onthoudt 
de functie en teamnaam. Werk je voor meerdere teams, dan kies je het team waarvoor je vandaag de 
meeste uren werkt.  
 

2. Geregistreerde dag 
Hier vul je de werkdag in waarvan je je activiteiten registreert. Vinden de activiteiten die je invult 
bijvoorbeeld plaats op een dinsdag, dan kies je hier ‘dinsdag’.  
 
Vervolgens start je met het invullen van het dagboekje. Wij verzoeken je het dagboekje gedurende je 
werkdag in te vullen, om de betrouwbaarheid te vergroten. Hieronder een toelichting per kolom. 
 

3. Tijd 
Hier vul je het start- en eindtijdstip per activiteit in. Je kunt de tijdstippen zelf bepalen. Indien je om 9 uur 
gedurende een half uur een gesprek hebt met een cliënt, vul je 09.00 uur tot 09.30 uur in. Van belang is 
dat activiteiten per cliënt geregistreerd worden (m.u.v. trainingen/bijeenkomsten, en overleggen die 
over groepen/meerdere cliënten tegelijk gaan, zoals intervisie, ZAT).  
 
Als je bijvoorbeeld tussen half 10 en 10 uur aangesproken wordt door drie verschillende ouders, schrijf je 
drie tijdstippen op, bv. van 09.30 tot 09.40, van 09.40 tot 09.50 en van 09.50 tot 10.00 uur. Ook in het 
geval van een spreekuur registreer je de activiteiten per cliënt. Dit is van belang om inzicht te krijgen in 
het aantal cliënten dat bereikt wordt. 

                                                                    
15 Het is van belang om het OKT-emailadres te gebruiken om de vergelijking of het Dagboekjesonderzoek al is 
ingevuld te kunnen maken. 

mailto:onderzoek@oktamsterdam.nl
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4. Activiteit 
In deze kolom vul je de uitgevoerde activiteit in. Je kiest hierbij uit de lijst met keuzeopties. Van belang is 
dat je ook niet zorg gerelateerde activiteiten registreert, zoals pauze of een gesprek met een 
collega. Een spreekuur waarin je drie ouders spreekt, registreer je als drie losse activiteiten. Als je twijfelt 
tussen twee of meer categorieën, registreer dan de meest relevante categorie. Ook vragen we niet JGZ-
medewerkers aan te geven of de cliënt waar de activiteit betrekking op heeft, geregistreerd is of wordt 
in het jeugdhulpdeel van RIS-OKT.  
 
Direct cliëntcontact: 

 Korte contacten met cliënten: korte gesprekjes op de gang, onderzoeken op verzoek, 
voorlichting, informatie & advies, vaccineren, screenings, preventief gezondheidsonderzoek (let 
op verschil met langdurige trajecten). 

 Langdurige (planmatige) trajecten met cliënten: meervoudige contacten waarbij 
(vraag)verheldering aan de orde is, contacten met een planmatig karakter, contacten waarbij 
begeleiding aan de orde is (zoals ziekteverzuimbegeleiding, zorgcoördinatie, huisbezoeken), 
samen met jeugdige en/of ouders een perspectiefplan voorbereiden (inclusief telefonisch 
contact of mailcontact). 

 Trainingen & themabijeenkomsten voor jeugdigen/ouders: basistrainingen OKT, meedoen 
met O&O trainingen, koffie-ochtenden/middagen in de wijk met ouders e/o jeugdigen, 
themabijeenkomsten, ouderbijeenkomsten op school etc.  

Cliëntgerelateerde activiteit: 

 Verwijzingen en beschikkingen: hier registreer je alle activiteiten rond verwijzingen en 
beschikkingen die je niet samen met de cliënt doet, zoals plannen schrijven, overleg met 
verwijsteam en PGB team. 

 Cliëntgerelateerde voorbereiding & registratie: voorbereiden van trainingen/bijeenkomsten, 
afspraken maken of verzetten, opzoeken, vermelden of wijzigen van cliëntgegevens in RIS, 
Kidos et cetera, inlezen problematiek/dossier van cliënt. 

 Cliëntgerelateerde contacten met professionals binnen eigen team: gericht op specifieke 
cliënt(en): bespreken situatie cliënt, casuïstiekbespreking, informatie inwinnen over cliënt, 
mailcontact. 

 Cliëntgerelateerde contacten met professionals buiten eigen team: gericht op specifieke 
cliënt(en): informatie en advies, netwerkopbouw, verkennen ondersteuningsmogelijkheden voor 
specifieke cliënt, mailcontact. 

Overig: 

 Relatiebeheer/opbouwen en behouden van netwerken in de wijk: contacten met 
professionals en vrijwilligers (formeel en informeel netwerk) die niet over specifieke cliënten 
gaan, gericht op het opbouwen en onderhouden van netwerken en/of het versterken van het 
pedagogisch klimaat in wijken en op scholen. 

 Professionalisering: scholing en studie voor jezelf, conferenties en leerbijeenkomsten. 

 Overige tijd: pauze, algemeen teamoverleg, reistijd, reserveren ruimtes. 
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5. Hoofdthema activiteit 

In deze kolom vul je in op welk thema de activiteit betrekking heeft. Je kiest je antwoord uit de lijst met 

antwoordmogelijkheden. Je kunt hierbij kiezen voor 1 optie. Kies het thema waarop de activiteit het 

sterkst betrekking heeft. Indien je een niet zorg gerelateerde activiteit hebt geregistreerd (bv. pauze), 

vul je ‘niet van toepassing’ in. 

 

Niet van toepassing Niet van toepassing  

Schoolgerelateerd Schoolgerelateerd schoolprestaties, leerachterstand, 
schoolkeuzes, schoolverzuim 

Lichaam & leefstijl Lichamelijke en 
psychosociale ontwikkeling 
& gezondheid 

groei, spraaktaal, motoriek, zintuigen 

 Leefstijl voeding, sport, overgewicht, 
slaapproblematiek, gamen/computergebruik, 
middelengebruik 

Gedrag Gedragsgerelateerd van gewoon lastig tot ernstige 
gedragsstoornis en delinquentie 

Sociaal / emotioneel / 
relationeel 

Emotionele ontwikkeling angst, somberheid, depressie 

 Sociale ontwikkeling van sociaal onhandig tot autisme 

 Relationele sfeer scheiding, loverboys, familieconflict, conflict 
met leeftijdsgenoten 

Opvoeding Opvoeding van opvoedingsonzekerheden tot aan 
ernstige opvoedproblemen 

Veiligheid Veiligheid van pedagogische tik tot kindermishandeling, 
zinloos geweld, pesten, binnen of buiten 
huiselijke kring 

Werkgerelateerd Werkgerelateerd werkloosheid, werkstress, kinderopvang 

Overig Overig financiën, seksueel gedrag, zwangerschap 

 
 

6. Leeftijd cliënt 

In deze kolom vul je de leeftijd van de cliënt in, door te kiezen uit vooraf opgestelde categorieën. Indien 

je een ouder spreekt over een kind, vul dan de leeftijdscategorie van het kind in. Indien je een ouder 

spreekt over zijn/haar eigen probleem, vul dan de leeftijdscategorie van de ouder in. Als het contact 

betrekking heeft op meerdere personen (bv. een heel gezin) vul dan de leeftijdscategorie in waarin de 

meeste kinderen vallen. Je kiest altijd één leeftijdscategorie per activiteit. 
 

 Baby/peuter (0-4 jaar) 

 Basisschoolleeftijd (4-12 jaar) 

 Middelbare school leeftijd (12-18 jaar)  

 Jong volwassen (18-24 jaar) 

 Volwassen (24+) 

 Niet van toepassing/onbekend 
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Bijlage 3. Instructiekaart 
 


