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Inleiding
Voor u ligt de rapportage van het onderzoek naar de ervaringen van de cliënten van de jeugdhulp:
Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp; rapportage onderzoek ervaringen cliënten jeugdhulp Almere
2018 1.
In deze rapportage worden de gegevens van 2018 vergeleken met de gegevens van het
Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp 2016. De gegevens van 2017 zijn in dit rapport buiten
beschouwing gelaten, omdat de steekproef in 2017 op een andere manier werd getrokken dan in
2016 en 2018. Die verschillen zijn tweeledig:
• In 2017 werden alleen cliënten benaderd die op het moment van steekproeftrekking nog
minstens 30 dagen doorlopende zorg hadden. In 2016 en 2018 zijn cliënten benaderd die in
de twaalf maanden voorafgaand aan de steekproeftrekking zorg hebben ontvangen. Dit
betekent dat de mening van respondenten uit 2016 en 2018 goeddeels gebaseerd op hun
herinnering en die van 2017 op actuele ervaringen.
• In 2017 hadden cliënten voor elke zorgaanbieder met wie ze contact hadden opnieuw kans
om in de steekproef terecht te komen. In 2016 en 2018 kregen cliënten maar één vragenlijst.
Hierdoor hadden cliënten met complexere problemen in 2017 een grotere kans om in de
steekproef te komen dan in 2016 en 2018.
We zien in 2017 licht positievere oordelen over de toegankelijkheid en uitvoering van de hulp dan in
2016 en 2018, en vergelijkbare oordelen over het effect van de hulp. De trend is echter beter te
vergelijken wanneer de steekproef hetzelfde is opgebouwd.
De gehanteerde vragenlijst bij dit onderzoek is de modelvragenlijst Cliënten en ouders, ontwikkeld
door het Nederlands Jeugd Instituut en Stichting Alexander op verzoek van de VNG. Doelgroep van
dit onderzoek zijn jongeren (12-23 jaar) en ouders met kinderen (van 0 tot 18 jaar) die in het kader
van de Jeugdwet gebruik maken van jeugdzorg van de gemeente. De gestelde vragen zijn voor
jongeren en ouders hetzelfde. De vragenlijsten verschillen alleen in taalgebruik.

Dataverzameling, analyse en rapportage
In mei 2018 ontvingen 643 jongeren van 13 jaar t/m 22 jaar en 815 ouders/verzorgers (met kinderen
in jeugdhulp t/m 12 jaar) een brief met het verzoek deel te nemen aan het onderzoek. De steekproef
werd getrokken uit het registratiebestand van mensen die tussen 1 januari 2017 en 1 mei 2018 hulp
op grond van de Jeugdwet hadden ontvangen. Per adres kreeg maximaal één persoon een
vragenlijst 2. Uitgesloten van de steekproef zijn de cliënten van jeugdbescherming, jeugdreclassering,
cliënten van gecertificeerde instellingen, cliënten die hebben aangegeven dat zij de hulp anoniem
willen ontvangen en cliënten ouder dan 16 jaar die doorverwezen zijn door de huisarts 3 .
Bij de brief zat een schriftelijke vragenlijst en een persoonlijke inlogcode om de vragenlijst online in
te vullen. Twee weken later volgde een herinneringsbrief.
1
2

Met 2018 wordt bedoeld de jongeren die jeugdhulp hebben ontvangen tussen januari 2017 en mei 2018.

Om te waarborgen dat iedereen een gelijke kans had op inclusie in de steekproef is pas ‘ontdubbeld’ op adresniveau ná
steekproeftrekking.
3
Daarnaast zijn enkele kleinere groepen waaronder overledenen, burgers die hebben aangegeven niet te willen meewerken aan enquêtes
van de gemeente, personen met een geheim adres en cliënten zonder geldig bsn- of zonder correspondentieadres uitgesloten van de
steekproef.
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In communicatie over het onderzoek is aangegeven dat de uitkomsten van het onderzoek volstrekt
anoniem verwerkt worden en dat gegeven antwoord geen consequenties hebben voor de hulp die
men ontvangt.
Ondanks de nazending en de herinnering bleef de respons achter: slechts 13% beantwoordde de
vragenlijst . Dit was lager dan in andere gemeenten, waar dezelfde methoden van steekproeftrekking
en dataverzameling werden gehanteerd. Daarom is besloten om jongeren en ouders/verzorgers die
nog niet aan het onderzoek hadden meegedaan na te bellen om de vragenlijst telefonisch af te
nemen. Het steekproefbestand kon verrijkt worden met 440 telefoonnummers die cliënten hadden
verstrekt aan de gemeente of gekocht bij KPN. Er is net zo lang gebeld tot de streefresponse van 20%
is gehaald. Uiteindelijk hebben 289 Jeugdhulp-cliënten de vragenlijst ingevuld, een respons van 20%.
Van de response zijn er 116 vragenlijsten online ingevuld, 134 schriftelijk en 39 telefonisch. Een
respons van 20% is vergelijkbaar met het respons in andere gemeenten met onderzoeken onder deze
doelgroep.
Van de totale steekproef is alleen van de 134 schriftelijk ingevulde enquêtes te herleiden van wie
deze respondenten zorg hebben ontvangen en wat voor soort zorg deze respondenten hebben
ontvangen (zie bijlage 2). Zowel voor de zorgaanbieder en de geboden zorg zijn geen significante
verschillen gevonden tussen de respondenten die de schriftelijke enquête hebben ingevuld en alle
respondenten die zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek (de totale steekproef). We
verwachten daarom geen grote invloed van de non response op dit onderzoek.
De rapportage geeft de resultaten van ouders en jongeren gezamenlijk weer. Er wordt gesproken
van ‘respondenten’. Voor de vraagstelling in de rapportage is de vraagstelling gericht op de jongere
aangehouden. Er is per vraag bepaald of de uitkomsten van de vragenlijst gericht op jongeren
afwijken van de uitkomsten van de vragenlijst gericht op ouders. Een verschil in uitkomsten tussen
het jongeren en ouders wordt alleen gerapporteerd als verschillen in uitkomsten significant zijn
(betrouwbaarheidsniveau: 95%). Het tabellenoverzicht in de bijlage toont de resultaten van jongeren
en ouders wel apart. Bij het vergelijken van de uitkomsten van beide groepen moet wel bedacht
worden dat over uitkomsten van twee verschillende groepen cliënten gaat. Jongeren en ouders
komen immers (in grote meerderheid) niet uit dezelfde huishoudens.
De vragen gericht op de toegankelijkheid van de jeugdhulp, de uitvoering van hulp en de kwaliteit
van hulpverlening zijn ook in 2016 gesteld aan jongeren en ouders in Almere. Er is gekeken naar
verschillen tussen uitkomsten in beide jaren. De significante verschillen tussen de meting in 2016 en
de huidige meting in 2018 worden duidelijk gerapporteerd als zij statistisch significant zijn
(betrouwbaarheidsniveau: 95% 4). De andere verschillen zijn niet significant en kunnen op toeval
berusten.
Bij de verschillende overzichten staat een overzicht van het aantal gegeven antwoorden (N=..).
Geteld worden valide antwoorden, met andere woorden, scores die vallen onder de verschillende
antwoordcategorieën van de vraag.
4

Met deze response is de maximale 95%-betrouwbaarheidsmarge voor dit onderzoek 6%. Dit betekent dat een in dit rapport gevonden
percentage van bijvoorbeeld 50% in de populatie (alle jongeren die in de periode jeugdhulp hadden) met 95% waarschijnlijkheid tussen de
44 en 56% zal liggen.
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Niet ingevulde vragen of vragen waarbij respondenten aangeven dat de vraag niet voor hen van
toepassing zijn, zijn niet meegenomen bij de bepaling van het genoemde aantal respondenten.
Dit rapport geeft een overzicht van ervaringen van de cliënt of de ouder. Het beeld dat in de
rapportage geschetst wordt kan daardoor afwijken van het beeld dat hulpverleners hebben of dat in
zorgplannen en verslagen is vastgelegd. Beide uitgangspunten- de blik vanuit het veld en de blik
vanuit de cliënt- zijn van belang om hulp aan kinderen en het beleid daarover te kunnen beoordelen.

Leeswijzer
Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de uitkomsten van de vragen gericht op de toegankelijkheid van
de jeugdhulp. Hoofdstuk 2 gaat in op de uitvoering van hulp en gaat onder andere in op de kwaliteit
van de hulpverlening. Hoofdstuk 3 gaat in op de vraag hoe respondenten de effecten van hulp
ervaren. Hierbij wordt een onderverdeling gemaakt in effecten op opgroeien, zelfstandigheid,
zelfredzaamheid en het meedoen in de eigen omgeving. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van het
oordeel van respondenten over de informatievoorziening en communicatie. Er wordt ingegaan op de
samenwerking en het contact met de begeleider, ervaren mogelijkheden voor afstemmen en
meebeslissen en het omgaan met gemaakte afspraken. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op het
algemene oordeel van respondenten over de hulp en de organisatie. De samenvatting vindt u in
hoofdstuk 6.
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1. Toegankelijkheid jeugdhulp
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van hoe respondenten de toegankelijkheid van de jeugdzorg
ervaren. Aan de respondenten is gevraagd of ze weten waar ze terecht kunnen, of ze snel geholpen
zijn en of ze de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Figuur 1 laat zien dat in 2018 37% van de respondenten vaak weet waar ze terecht kunnen als ze hulp
nodig hebben en 29% van de respondenten weet dit altijd. Op de vraag of de respondenten de hulp
krijgen die ze nodig hebben, antwoordt 43% dat dit vaak het geval is en 23% antwoordt met vaak.
Figuur 1b zijn de scores ‘vaak’ en ‘altijd’ op de gestelde vragen bij elkaar opgeteld en afgezet tegen
de scores van de voorgaande jaren. Zo wist in 2016 62% van de respondenten waar ze terecht
konden als ze hulp nodig hadden, in 2018 66%. Van de respondenten vindt 53% in 2018 dat ze snel
geholpen zijn, in 2016 was dit 51%.

6

Op de samenvattende schaalscore 5 toegankelijkheid van
de voorzieningen scoren cliënten jeugdhulp in 2018 een
7,0.

5

De schaalscore vat de drie vragen samen in een cijfer van 1 tot 10; waarbij 1 staat voor ‘nooit’ op alle drie de vragen en 10 voor ‘altijd’ op
alle drie de vragen.

7

2. Uitvoering van de hulp
Dit hoofdstuk geeft aan hoe de respondenten de uitvoering van de hulp hebben ervaren. Op de vraag
of de respondenten vinden dat de hulpverleners genoeg van ze weten om ze te kunnen helpen vindt
het merendeel (75%) dat dit vaak tot altijd het geval is. Slechts 4% vindt van niet. Over de
samenwerking tussen de verschillende organisaties zijn niet alle respondenten tevreden, 12% vindt
dat ze nooit goed samen werken en 29% geeft aan dat ze soms goed samen werken.

In figuur 2b worden de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp 2016 vergeleken met
de uitkomsten van 2018. De stelling ‘De hulpverleners weten genoeg om mij te kunnen helpen’
scoort in beide jaren 75%. De respondenten reageren in 2018 positiever op de stelling ’De
verschillende organisaties werken goed samen om mij te helpen’; 49 % in 2016 en 59% in 2018. Deze
stijging is significant.

De drie vragen ‘Beslissingen over de hulp worden samen met mij genomen’, ‘Ik word goed geholpen
bij mijn vragen en problemen’ en ‘Ik krijg voldoende informatie over de hulp’ meten de
communicatie. Hier zijn de meeste respondenten tevreden over. De respondenten waarderen vooral
dat de beslissingen over de hulp samen met hen worden genomen, 82% antwoordt ‘vaak’ tot ‘altijd’
op deze stelling. Op de vraag ‘Ik word goed geholpen bij mijn vragen en problemen’ geeft een derde
van de respondenten aan (30%) aan dat dit ‘nooit’ tot ‘soms’ is gebeurd. Twee derde van de
respondenten (67%) vindt dat ze voldoende informatie over de hulp krijgen.
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Figuur 3b laat zien hoe de respondenten in 2016 en 2018 op de stellingen over communicatie hebben
gereageerd. Cliënten zijn in beide jaren ongeveer even tevreden over de mate waarin zij goed
geholpen worden, voldoende informatie krijgen en betrokken worden bij beslissingen over de hulp.

Bejegening wordt gemeten door de twee stellingen ‘Ik word met respect behandeld door de
hulpverleners’ en ‘Ik voel me serieus genomen door de hulpverleners’. Slechts 2% van de
respondenten vindt dat ze niet met respect worden behandeld door hulpverleners en 4% zegt dit
soms te ervaren. Maar 5% van respondenten geeft aan dat ze het gevoel hebben niet serieus te
worden genomen door de hulpverleners, 45% geeft aan dit gevoel wel altijd te hebben (figuur4).

9

Het gevoel met respect te worden behandeld door de hulpverleners lijkt te stijgen; in 2016 was dit
90% en in 2018 94%, zie figuur 4b. Het percentage respondenten dat zich serieus genomen voelt was
in 2016 78% en in 2018 80%.

Op de samenvattende schaalscore 6 uitvoering van de
hulp scoren cliënten jeugdhulp in 2018 en in 2016
gemiddeld een 7,7.

6

Deze schaalscore vat de zeven vragen samen in een cijfer van 1 tot 10; waarbij 1 staat voor ‘nooit’ op alle zeven de vragen en 10 voor
‘altijd’ op alle zeven de vragen.
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3. Effect van de hulp
Dit hoofdstuk gaat in op de vraag hoe de respondenten de effecten van de hulp ervaren op vier
gebieden: het opgroeien, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het meedoen in de eigen omgeving.

Opgroeien
Om de effecten van de hulp op het gebied van opgroeien in beeld te brengen zijn er vier vragen
gesteld. Respondenten is gevraagd of ze zich beter voelen, of het beter gaat met hun gedrag, of het
thuis beter gaat en of ze zich veiliger voelen.
De respondenten zien vooral een verbetering in hoe ze zich voelen en dat het thuis beter gaat. In
totaal geeft 76% van de respondenten aan dat ze zich door de hulp een beetje beter of veel beter
voelen. Driekwart (74%) van de respondenten geeft aan dat het thuis door de hulp een beetje beter
of veel beter gaat.
Ouders zijn vaker dan jongeren zelf van mening dat de hulp bijdraagt aan een gevoel van veiligheid
(figuur 5). Dit verschil is significant; van de jongeren voelt 53% zich door de hulp een beetje beter/
veel beter veiliger en 70% van de ouders geeft aan dat hun kind zich door de hulp een beetje beter/
veel beter veiliger voelt. In de tabel vertaalt zich dit naar een gemiddelde van 64% 7.

In figuur 5b laat de scores van voorgaande jaren zien. De stellingen ‘Door de hulp gaat het beter met
mijn gedrag’ en ‘Door de hulp voel ik mij beter’ laten een hele lichte stijging van vier procentpunten
zien.

7

Zie bijlage tabel 2.
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Gemiddeld scoren cliënten in 2018 een 7,9 op de
schaalscore 8 effect op opgroeien. In 2016 was deze
schaalscore 8,0 (figuur 5c).

Zelfstandigheid

Om de effecten van de hulp op het gebied van
zelfstandigheid in beeld te brengen zijn er drie vragen
gesteld. Respondenten is gevraagd of ze zich door de
hulp beter gehoord voelen, of ze door de hulp vaker
zeggen wat ze nodig hebben en door de hulp beter weten wat ze willen.
Bij alle drie de stellingen geeft 5% van de respondenten aan dat het juist veel slechter of een beetje
slechter met ze gaat, 70% geeft aan dat door de hulp ze zich beter gehoord voelen, 67% van de
respondenten geeft door de hulp aan vaker te zeggen wat ze nodig hebben en 64% weet door de
hulp beter wat ze willen, figuur 6.

8

Deze schaalscore vat de vier vragen samen in een cijfer van 1 tot 10; waarbij 1 staat voor ‘nooit’ op alle vier de vragen en 10 voor ‘altijd’
op alle vier de vragen.
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Het effect van de hulp op zelfstandigheid is door de jaren heen redelijk stabiel, zie figuur 6b.

Gemiddeld scoren cliënten in 2016 en 2018
een 7,7 op de schaalscore 9 effect op
zelfstandigheid.

Meedoen in eigen omgeving

Om de effecten van de hulp op het gebied van
meedoen in de eigen omgeving in beeld te
brengen zijn er drie vragen gesteld.
Respondenten is gevraagd of het door de hulp
beter op school, werk of dagbesteding gaat, of
de relatie met vrienden en anderen door de hulp beter is geworden en of door de hulp de vrije tijd
beter wordt besteed.
Ouders zijn meer dan jongeren zelf van mening dat de hulp er aan bijdraagt dat de jongere betere
relaties heeft gekregen met vrienden en anderen. Van de jongeren vindt 39% dat hun relatie met
vrienden en anderen een beetje beter of veel beter is geworden, van de ouders is dit 56%. Dit
verschil is significant. Gemiddeld komt dit uit op 50%.
Bijna driekwart van de respondenten (73%) vindt dat het door de hulp beter gaat op school, werk of
dagbesteding, 19% merkt geen verschil en 8% vindt dat het veel slechter of een beetje slechter gaat,
zie figuur 7.
Maar 49% van de respondenten merkt dat door de hulp de vrije tijd beter wordt besteed, 43% merkt
geen verschil en 9% zegt dat het veel slechter of een beetje slechter gaat.

9

Deze schaalscore vat de drie vragen samen in een cijfer van 1 tot 10; waarbij 1 staat voor ‘nooit’ op alle drie de vragen en 10 voor ‘altijd’
op alle drie de vragen.
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Bij de stelling ‘Door de hulp besteed ik mijn vrije tijd beter’ is de score van 2016 gelijk aan 2018,
namelijk 49% (figuur 7b).

Gemiddeld scoren cliënten in 2018 een 7,4 op de
schaalscore effect op meedoen in eigen omgeving.
In 2016 was de schaalscore 10 hierop een 7,5.

Zelfredzaamheid

Om de effecten van de hulp op het gebied van
zelfredzaamheid in beeld te brengen zijn er drie
vragen gesteld of de respondenten door de hulp
meer vertrouwen hebben in de toekomst, of beter problemen kan oplossen of nu beter voor zichzelf
kan opkomen.
Ouders zijn meer dan jongeren van mening dat ze door de hulp meer vertrouwen hebben gekregen
in de toekomst. Van de jongeren is 61% van mening dat ze door de hulp een beetje of veel beter
vertrouwen hebben gekregen in de toekomst, tegen 75% van de ouders. Dit verschil is significant.
Gemiddeld vindt 70% dat de hulp bijdraagt aan vertrouwen in de toekomst.
Zeven op de tien respondenten (72%) kan door de hulp beter de eigen problemen oplossen, 23%
geeft aan dat er niets is veranderd en 5% denkt dat het juist veel slechter of een beetje slechter is
geworden. Bijna zes op de tien respondenten (58%) is van mening dat ze door de hulp beter voor zich

10

Deze schaalscore vat de drie vragen samen in een cijfer van 1 tot 10; waarbij 1 staat voor ‘nooit’ op alle drie de vragen en 10 voor ‘altijd’
op alle drie de vragen.
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zelf kunnen opkomen, 39% denkt dat het hetzelfde is gebleven en 4% vindt juist dat het (veel)
slechter gaat, figuur 8.

Het vertrouwen hebben in de toekomst heeft een stijgende lijn; in 2016 had 65% van de
respondenten door de hulp meer vertrouwen gekregen in de toekomst en in 2018 70%. De waardes
van de andere twee stellingen lijken ook licht te stijgen. ‘Voor zichzelf opkomen’ in 2016 van 55%
naar 58% in 2018. En ‘beter problemen oplossen’ van 70% in 2016 naar 72% in 2018, figuur 8b.
Gemiddeld scoren cliënten in 2018 een 7,7 op de
schaalscore 11 effect op zelfredzaamheid. Dit is
ongeveer even hoog als in 2016.

11

Deze schaalscore vat de drie vragen samen in een cijfer van 1 tot 10; waarbij 1 staat voor ‘nooit’ op alle drie de vragen en 10 voor ‘altijd’
op alle drie de vragen.
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4. Informatievoorziening en communicatie
Dit hoofdstuk gaat in op de vraag hoe de respondenten de informatie en communicatie over de
jeugdhulp ervaren. Deze vragen zijn in 2016 niet aan de respondenten in Almere gesteld, het is
daarom niet mogelijk om de antwoorden op de vragen te vergelijken.

Samenwerking begeleider

In de vorm van stellingen is aan de respondenten gevraagd of de begeleider goed op de hoogte is van
de problemen waarvoor de respondenten ondersteuning ontvangen, of de begeleider goed luistert,
tijd heeft, dingen op een begrijpelijke manier uitlegt en of de respondenten de begeleider
vertrouwen.
De meeste respondenten (acht op de tien) oordelen positief over de verschillende stellingen. Zo vindt
86% dat de begeleider dingen op een begrijpelijke manier uitlegt en 5% van de respondenten is het
niet eens met deze stelling. Een op de tien respondenten is het niet eens met de stelling dat de
begeleider goed op de hoogte is van de problemen waarvoor de respondent ondersteuning krijgt en
82% is het wel eens met deze stelling. Acht op de tien respondenten geeft aan de begeleider te
vertrouwen en 8% is het niet met deze stelling eens.

Contact met begeleiding

Om het contact met de begeleiding in beeld te brengen is aan de respondenten gevraagd te reageren
op de stellingen of ze de begeleiding goed konden bereiken met vragen, of ze voldoende informatie
krijgen over de aanpak van de ondersteuning, ze weten wat ze moeten doen als er thuis problemen
optreden en of ze weten hoe ze een klacht kunnen indienen.
Driekwart van de respondenten (76%) vindt dat de begeleider goed te bereiken is voor vragen, 74%
geeft aan dat ze voldoende informatie krijgen over de aanpak van de ondersteuning. En 66% weet
wat te doen als er thuis problemen optreden. Op de stelling ‘Ik weet hoe ik een klacht kan indienen’
geeft 31% van de respondenten aan dat ze het (helemaal) niet eens zijn met deze stelling. Minder
dan de helft van de respondenten (48%) weet hoe ze een klacht moeten indienen, figuur 10.
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Afstemmen en meebeslissen

Voor het onderwerp afstemmen en meebeslissen zijn twee vragen aan de respondenten gesteld: of
ze mee kunnen beslissen over de inhoud van de hulp die ze krijgen en of ze kunnen meebeslissen
over van wie ze hulp krijgen. Ongeveer een op de zeven respondenten (14%) geeft aan het niet eens
te zijn met de stelling dat ze kunnen meebeslissen over de inhoud van de hulp die ze krijgen, 18%
staat hier neutraal in, 43 % is het met de stelling eens en 25% is het hier helemaal mee eens. Een op
de vier respondenten (25%) is het (helemaal) niet met de stelling eens dat ze kunnen mee beslissen
over van wie ze hulp krijgen, 24%)staat hier neutraal in, 32% is het wel met de stelling eens en 19%
is het helemaal met de stelling eens, figuur 11.

Omgaan met afspraken

Ook wat betreft het nakomen van afspraken zijn er twee stellingen aan de respondenten voorgelegd:
of de begeleider de afspraken over de hulp goed na komt en of de respondent op tijd hoort als de
hulp op een ander moment komt of uitvalt.
Een op de tien respondenten (11%) is het (helemaal) niet eens met de stelling dat de begeleider de
afspraken over de hulp goed na komt, 41% is het wel met deze stelling eens en 38% is het hier
helemaal mee eens, zie figuur 12.
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Ook geeft een op de tien respondenten (11%) aan dat ze niet op tijd horen als de hulp op een ander
moment komt of uitvalt. Driekwart (74%) geeft aan dit wel op tijd te horen.

18

5. Oordeel over hulp en de organisatie
Twee open vragen ‘Wat vond u goed aan de hulp’ en ‘Wat vond u minder goed aan de hulp’ brengt in
beeld hoe tevreden de respondenten zijn over de organisatie waar ze hulp van hebben gekregen.
Wat vond je goed aan de hulp?
Van de 98 jongeren hebben 81 antwoord gegeven op deze vraag:
• Ongeveer een kwart van hen (27%) voelt zich in meer algemene zin ‘geholpen’.
• Ongeveer evenveel respondenten (26%) geeft ook een reden aan waarom ze zich geholpen
voelen; omdat de aanpak persoonlijk is, de tijd is genomen of om het advies en de
oplossingen.
• Dit heeft volgens 14% van de jonge respondenten ook een resultaat opgeleverd wat ze
benoemen; zo gaat het bijvoorbeeld beter op school, is het zelfvertrouwen toegenomen en
wordt er rustiger gereageerd op problemen.
• De jongeren vinden de hulp goed vanwege de uitleg en duidelijkheid (14%), dat er goed
wordt geluisterd (14%) en als er een klik is met de begeleider (12%).
Van de 190 ouders hebben 170 antwoord gegeven op deze vraag:
• Een op de vijf ouders (19%) vindt de hulp goed vanwege het (positieve) resultaat van deze
hulp en/of dat het (weer) de goede kant op gaat met hun kind.
• Ouders vinden het ook belangrijk (14%) dat er naar hen (en/of het kind) geluisterd wordt of
dat ze zich gehoord voelen.
• Zij waarderen ook de deskundigheid van de hulpverleners (10%).
• Wat minder vaak wordt de behoefte aan het krijgen van duidelijkheid genoemd (6%), dat
zaken goed zijn/worden uitgelegd (4%) en dat er de tijd wordt genomen (4%).
• Ook de voortvarende aanpak (5%), de betrokkenheid (4%), persoonlijke benadering (4%) en
het meedenken door de begeleiding zijn positief beoordeelde aspecten.
Wat vond je minder goed aan de hulp?
Van de 98 jongeren hebben 62 antwoord gegeven op deze vraag. De meeste reacties (32%) gaan
over de negatieve ervaringen met de hulpverleners, gevolgd door de lange wachttijd (15%), geen of
te weinig hulp (8%), bureaucratie (6%), planning (4%), slechte bereikbaarheid (3%), geen resultaten
(3%) en het gebrek aan continuïteit (3%).
Van de 190 ouders hebben 128 antwoord gegeven op deze vraag. Veel reacties (17%) hebben
betrekking op de wachttijd/wachtlijsten, waardoor het (in hun optiek) lang heeft geduurd voor dat
het kind wordt opgeroepen, 13% heeft nog steeds niets gehoord en of krijgt geen hulp of vindt de
geboden hulp in relatie tot het resultaat te weinig. Een aantal (5%) noemt ook de lastige zoektocht
naar de juiste vorm van hulp.
Daarnaast is er commentaar (14%) op de diagnose of op de gekozen aanpak. Een meer praktisch
minpunt (13%) is het gebrek aan continuïteit (bijvoorbeeld door personele wisselingen), maar meer
nog vanwege het ontbreken van een vervolg en/of nazorg.
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Andere praktische punten van kritiek (11%) betreft de planning en de volle agenda’s van
hulpverleners en slechte communicatie en/of bereikbaarheid van de hulpverleners (10%).
Respondenten zijn ook gevraagd om een rapportcijfer aan de organisatie te geven. Gemiddeld wordt
er een ruim voldoende gescoord: een 7,3. Een score van 8 is de meest voorkomende score. Van de
respondenten gaf 14% een onvoldoende (5 of lager) en 58% een goed (8 of hoger). Respondenten
zijn ook gevraagd of zij de organisatie zouden aanbevelen bij andere mensen als deze dezelfde hulp
nodig hebben. Ook dit leidt tot een ruim voldoende, het gemiddelde rapportcijfer is een 7,4. Een 8 is
het meest voorkomende cijfer. Van de respondenten gaf 17% een onvoldoende (5 of lager) en 62%
een goed (8 of hoger).
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6. Samenvatting en conclusie
Concluderend kan worden gesteld dat de cliënten tevreden zijn over de jeugdhulp. Op basis van de
gemiddelde schaalscore is deze tevredenheid vergelijkbaar met de tevredenheid van de cliënten uit
het cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp uit 2016.
Van de zes onderwerpen uit de vragenlijst is de gemiddelde schaalscore berekend. Het laagst scoort
‘toegankelijkheid van de jeugdzorg’ met een 7,0, maar dit is wel hoger dan de 6,8 in 2016. Het
hoogste gemiddelde schaalscore is ‘effect van hulp bij opgroeien’ met een 7,9, maar dit is iets lager
dan in 2016, toen was het een 8,0.
Onderwerp:
Toegankelijkheid van de jeugdzorg
De uitvoering van de hulp
Effect van hulp bij opgroeien
Effect op zelfstandigheid
Effect op meedoen in eigen omgeving
Effect op zelfredzaamheid

2016
6,8
7,7
8,0
7,7
7,5
7,7

2017
7,0
7,7
7,9
7,7
7,4
7,7

De cliënten van de Jeugdhulp zijn het meest te spreken over de samenwerking met hun begeleider;
80 tot 86% van de respondenten oordeelt positief op deze stellingen.
Bij de uitvoering van de hulp zijn de cliënten vooral positief over de bejegening. De stelling dat ze
met respect worden behandeld scoort zelfs hoger dan in 2016, van 90% naar 94% . Laag scoort de
stelling ‘De verschillende organisaties werken goed samen om mij te helpen’, 59% van de cliënten is
het met deze stelling eens. Positief is het verschil met 2016, toen was maar 49% het met deze
stelling. Deze stijging is significant.
Op het gebied van zelfstandigheid oordelen cliënten ongeveer hetzelfde als voorgaande jaren. Het
vertrouwen hebben in de toekomst vertoont een stijgende lijn, van 65% in 2016, naar 70% in 2018.
Ook al zijn de Almeerse cliënten over het algemeen tevreden over de jeugdhulp, er is nog ruimte
voor verbetering. Zo is maar 53% van de cliënten het eens met de stelling dat ze snel werden
geholpen.
Cliënten zetten vraagtekens bij het effect van de hulp ten aanzien van het verbeteren van hun relatie
met vrienden en anderen. Slechts de helft ziet een verbetering. Ook denken ze niet dat ze nu beter
hun vrije tijd besteden (49% van de cliënten is het eens met deze stelling ) en hebben ze niet het idee
dat ze nu beter voor zichzelf kunnen opkomen (58% van de cliënten is het eens met deze stelling).
Maar iets minder dan de helft (48%) van de cliënten weet hoe ze een klacht moeten indienen en
51% van de cliënten vindt dat ze kunnen meebeslissen over van wie ze de hulp krijgen.
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Bijlage 1
De percentages zijn schuin gedrukt als het verschillen in antwoorden van jongeren en ouders
statistisch significant zijn (betrouwbaarheidsniveau 95%)

Tabel 1
1. Ik weet waar ik terecht
kan als ik hulp nodig heb.
2. Ik ben snel geholpen.
3. Ik kan de hulp krijgen die
ik nodig heb.
4. Ik word goed geholpen bij
mijn vragen en problemen.
5. De verschillende
organisaties werken goed
samen om mij te helpen.
6. Ik krijg voldoende
informatie over de hulp.
7. Beslissingen over de hulp
worden samen met mij
genomen.
8. De hulpverleners weten
genoeg om mij te kunnen
helpen.
9. Ik voel mij serieus
genomen door de
hulpverleners.
10. Ik word met respect
behandeld door de
hulpverleners.

Jongeren
Aandeel
vaak/ altijd
70%

95

Ouders
Aandeel
vaak/altijd
64%

185

Totaal
Aandeel
N
vaak/altijd
66%
280

54%
67%

92
94

53%
66%

183
184

54%
66%

275
278

68%

94

72%

184

71%

280

58%

77

59%

164

59%

241

63%

91

70%

185

67%

267

77%

94

85%

185

82%

279

71%

92

77%

185

75%

277

80%

94

81%

186

80%

280

95%

94

93%

185

94%

281

N

N
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Tabel 2

11. Door de hulp voel ik mij
beter.
12. Door de hulp gaat het
beter met mijn gedrag.
13. Door de hulp gaat het
thuis beter.
14. Door de hulp voel ik me
veiliger.
15. Door de hulp weet ik beter
wat ik wil.
16. Door de hulp zeg ik vaker
wat ik nodig heb.
17. Door de hulp voel ik mij
beter gehoord.
18. Door de hulp gaat het
beter op school, werk of
dagbesteding.
19. Door de hulp besteed ik
mijn vrije tijd beter.
20. Door de hulp is mijn relatie
met vrienden en anderen
beter geworden.
21. Door de hulp kan ik beter
mijn problemen oplossen.
22. Door de hulp kan ik beter
voor mezelf opkomen.
23. Door de hulp heb ik meer
vertrouwen in de toekomst.

Jongeren
Aandeel
beetje
beter/veel
beter
73%

90

Ouders
Aandeel
beetje
beter/veel
beter
77%

175

Totaal
Aandeel
beetje
beter/veel
beter
76%

67%

82

73%

158

71%

240

74%

80

74%

151

74%

231

53%

72

70%

143

64%

215

61%

81

65%

144

64%

225

68%

82

66%

145

67%

227

66%

83

72%

152

70%

235

67%

85

75%

166

73%

251

44%

73

51%

139

49%

212

39%

77

56%

144

50%

221

69%

89

74%

159

72%

248

52%

82

61%

149

58%

231

61%

85

75%

151

70%

236

N

N

N

265

23

Tabel 3

24. De begeleider is goed op de
hoogte van de problemen
waarvoor ik ondersteuning krijg.
25. De begeleider luistert goed
naar mij.
26. De begeleider heeft tijd voor
mij.
27. De begeleider legt mij dingen
op een begrijpelijke manier uit.
28. Ik vertrouw mijn begeleider.
29. Ik kan de begeleider goed
bereiken met vragen.
30. Ik krijg voldoende informatie
over de aanpak van de
ondersteuning.
31. Ik weet wat ik moet doen als
er thuis problemen optreden.
32. Ik weet hoe ik een klacht kan
indienen.
33. Ik kan meebeslissen over de
inhoud van de hulp die ik krijg.
34. Ik kan meebeslissen over van
wie ik hulp krijg.
35. Mijn begeleider komt de
afspraken over de hulp goed na.
36. Ik hoor het op tijd als de hulp
op een ander moment komt of
uitvalt.

Jongeren
Aandeel
(helemaal)
mee eens
78%

N

N

92

Ouders
Aandeel
(helemaal)
mee eens
84%

N

177

Totaal
Aandeel
(helemaal)
mee eens
82%

82%

92

86%

177

85%

269

79%

92

83%

177

81%

269

86%

91

86%

174

86%

265

76%
77%

90
88

82%
75%

176
174

80%
76%

266
262

72%

89

75%

177

74%

266

58%

79

69%

150

65%

229

41%

85

52%

141

48%

226

69%

92

68%

169

68%

261

53%

85

50%

166

51%

251

81%

89

78%

177

79%

266

71%

85

76%

168

74%

253

269
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Bijlage 2
Jeugdhulp gecategoriseerd
Zorgaanbieder
Geanonimiseerde/andere aanbieders 12
De Geheime Tuin BV
De Kinderkliniek
GGz Centraal Fornhese
Stichting Boschhuis (Triade)
Stichting Vitree

Totaal
50%
8%
7%
12%
11%
12%

N=134
67
11
9
16
15
16

Totaal
55%
7%
7%
12%
8%
13%

N=1450
793
100
96
168
110
183

Zorgtype
Zonder verblijf basis
Zonder verblijf specialistisch
Met verblijf basis
Met verblijf specialistisch

Totaal
30%
68%
1%
1%

N=134
40
91
1
2

Totaal
32%
64%
2%
1%

N=1450
471
933
28
18

12

Deze categorie is geanonimiseerd voor de groep respondenten die hebben gereageerd, omdat we in verband
met de privacy niet rapporteren over eenheden kleiner dan 9. Voor de totale steekproef zijn dit de ‘Andere
aanbieders’.
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