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Inleiding 

De transformatie van het sociale domein houdt onder meer in dat gemeenten de toegang en de 
dienstverlening op een andere manier organiseren dan voorheen. Daarbij horen ook 
rapportageverplichtingen aan het ministerie. De centrale vraag die hierbij dient te worden 
beantwoord is of de burgers/ cliënten van mening zijn dat de huidige werkwijzen hebben geleid 
tot een betere zelfredzaamheid, dan wel tot een bevredigende oplossing van de (zorg)vraag 
waarmee zij zich tot de gemeente hebben gewend. 
 
Middels een jaarlijks terugkerend cliëntervaringsonderzoek dient de beantwoording van deze 
centrale vraag aan het ministerie te worden gerapporteerd. Het huidige onderzoek betreft de 
ervaringen van cliënten in 2019.  

Opzet van het onderzoek 
De doelgroep van het onderzoek bestaat uit 225 ouders van kinderen in de Jeugdwet (1 ouder 
per jeugdige) en  109 jongeren van 12 jaar en ouder in de gemeente Woudenberg die in 2019 
een beschikking voor een Jeugdwet voorziening hebben gekregen. Deze hebben allemaal een 
vragenlijst gekregen. De vragenlijsten zijn verstuurd in januari 2020. In februari is een rappel 
verstuurd om de respons nog verder te verhogen.  
 
Hoewel de thema’s van de vragenlijst gelijk zijn aan die van het cliëntervaringsonderzoek over 
2016 en 2017 is het niet mogelijk om de resultaten van dit jaar hiermee 1-op-1 te vergelijken: 
sommige antwoordcategorieën wijken af, een aantal vraagstellingen is anders en in de vorige 
onderzoeken zijn de antwoorden van de ouders en de jongeren samengevoegd tot één 
gezamenlijke uitkomst terwijl we in dit onderzoek deze resultaten apart weergeven. Om toch 
een beeld te kunnen geven van de trend, vergelijken we de onderzoeken globaal op een aantal 
thema’s. Deze vergelijking is indicatief, net als de totale resultaten van voorgaande jaren en het 
huidige onderzoek (zie respons).  

Respons 

60 ouders hebben de vragenlijst ingevuld. Dit is 27 procent van de doelgroep van 225 ouders.  
18 van de 109 jongeren hebben de vragenlijst ingevuld, een respons van 17 procent.  
 
Voor zowel de doelgroep ouders als de jongeren zelf is de respons te laag om betrouwbare 
uitspraken over de gehele doelgroep te kunnen doen. De resultaten kunnen dus niet worden 
gegeneraliseerd naar de gehele doelgroep.  De resultaten dienen daarom als indicatief 
beschouwd te worden.  
 
De respons voor de Jeugdwet is ook in veel andere gemeenten meestal lager dan nodig is voor 
een betrouwbaar onderzoek; gemiddeld 26 procent van de ouders vult de vragenlijst in en 22 
procent van de jongeren. De respons in de gemeente Woudenberg is in die zin, in ieder geval 
voor de ouders/verzorgers, gemiddeld te noemen.  
 
Leeswijzer 
Waar mogelijk worden per thema de antwoorden van de ouders met die van de jongeren 
vergeleken. In het eerste hoofdstuk worden de resultaten samengevat en worden per thema de 
resultaten (indicatief) vergeleken met die van 2016 en 2017. Het is belangrijk om ervan bewust 
te zijn dat de resultaten van voorgaande jaren niet zonder meer met de uitkomsten 2019 
vergeleken kunnen worden. Dit gezien de lage respons en het feit dat het niet helemaal 
dezelfde vragen en antwoordcategorieën zijn. Ook zijn in voorgaande jaren de uitkomsten van 
de ouders en jeugdigen samengevoegd. In het tweede hoofdstuk staan alle antwoorden van de 
laatste grafisch weergegeven.  
In de grafieken wordt het aandeel respondenten per antwoordcategorie weergegeven. Dit is het 
aantal respondenten dat het antwoord gaf, afgezet tegen alle respondenten die de vraag 
hebben ingevuld. Daarvoor laten we iedereen die de vraag niet van toepassing vond of geen 
mening had ook buiten beschouwing. Dit komt de leesbaarheid en inhoudelijke analyse ten 
goede.   
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1. Samenvatting  

Toegang zorg 

Veruit de meeste ouders zijn tevreden over de toegang van de zorg: ze wisten 
waar ze de hulp konden krijgen (88%), werden snel geholpen (82%) en 
kunnen de hulp krijgen die hun kind nodig heeft (86%). Ook de meeste 
jongeren vonden dat ze snel werden geholpen (65%) en 76% geeft aan dat 
ze in het gesprek samen naar oplossingen hebben gezocht.  
 
In het onderzoek over 2017 gaf 70 procent van alle respondenten (ouders en 
jongeren) aan altijd of vaak te weten waar hij terecht kon voor hulp (2016: 67 

procent) en  werd 54 procent altijd of vaak snel geholpen (2016: 65 procent).  

Uitvoering hulp en hulpverleners 

Driekwart van de jongeren vindt dat hij/zij genoeg hulp krijgt en 59% zegt voldoende 
betrokken te worden bij keuzes over de hulp. Ouders zijn ook tevreden: 80% vindt 
dat hij/zij voldoende informatie over de hulp krijgt en 86% geeft aan dat beslissingen 
over de hulp samen met hem/haar worden genomen. 
Zo’n driekwart van de jongeren is tevreden over de hulpverleners: ze doen hun werk 
goed, nemen de jongere serieus en luisteren goed naar de jongere. Ruim 80 procent 
van de ouders denkt positief over de hulpverleners, bijvoorbeeld over hun kennis en 
de mate waarin ook de ouders serieus worden genomen. Tenslotte vindt 81 procent dat de 
verschillende organisaties goed samenwerken.   
 
Ook in het onderzoek over 2017 was de meerderheid van alle respondenten positief over de 
hulpverleners: ze voelden zich serieus genomen en beslissingen werden samen met de 
respondent genomen (resp. 74 procent en 73 procent antwoordde daarop met ‘altijd’of ‘vaak’). 
Daarnaast gaf 47 procent aan dat de verschillende organisaties altijd of vaak goed samenwerken.  

 

Effect van de hulp 

De meeste jongeren ervaren positieve effecten van de hulp want het gaat 
beter (op verschillende vlakken): de helft van de jongeren voelt zich beter door 
de hulp, 68 procent geeft aan dat het thuis beter gaat en 64 procent kan beter 
omgaan met zijn/haar problemen. Tegelijkertijd voelt 18 procent zich juist 
slechter en vindt 13 procent dat het thuis niet beter gaat door de hulp.  
De ouders zijn iets verdeelder in hun mening over de effecten van de hulp: 

ongeveer de helft vindt dat het (op verschillende vlakken) beter gaat door de hulp, maar zo’ n 
40% geeft aan dat het hetzelfde is gebleven en de hulp daarop geen effect heeft. Bijvoorbeeld 
met het gedrag van zijn kind, of thuis in het algemeen.  
Gemiddeld gezien heeft de hulp (volgens de ouders) het meeste effect op hoe het gaat op school, 
werk of dagbesteding en op het feit dat het kind zich beter voelt. De hulp heeft minder effect op 
de relatie van het kind met anderen en de vrijetijdsbesteding van het kind. Een enkele ouder 
ervaart ook een negatief effect van de hulp op een aantal van deze vlakken.    
 
Ook in 2017 gaf een meerderheid aan dat de hulp positieve effecten heeft op het opgroeien van 
de jongere, in de zin dat het een beetje beter of veel beter gaat: jongeren voelden zich beter (65 
procent), het gedrag is verbeterd (66 procent) en het gaat thuis beter (65 procent). Daarnaast gaf 
63 procent van de respondenten aan dat hij door de hulp beter zijn problemen kan oplossen. 
Tenslotte besteedde in 2017 volgens 45 procent het kind zijn of haar vrije tijd beter dankzij de 
hulp.  
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Wat is er goed aan de hulp 

Jongeren geven de hulp gemiddeld een 7 als rapportcijfer, ouders een 7,5. De 
dienstverlening van De Kleine Schans wordt door ouders gemiddeld met een 
6,9 beoordeeld.  
In 2017 gaven ouders en jongeren de hulp gemiddeld een 7,1 als rapportcijfer. 
In 2016 was dat gemiddeld een 7,3. De dienstverlening van De Kleine Schans 
kreeg in 2017 gemiddeld een 5,8 (2016: 6,5). . 
 
Gevraagd naar wat ze goed vinden aan de hulp, geven jongeren het vaakst aan dat er goed naar 
ze werd geluisterd en dat de hulp hun echt helpt. Ouders noemen het vaakst dat ze het goed 
vinden dat de hulp er is, de inzet van de hulpverleners en dat hun kind serieus wordt genomen.  
In 2017 waren de meest genoemde goede aspecten aan de hulp eveneens het effect van de hulp 
en het feit dat afspraken worden nagekomen en er snel wordt gehandeld. 

 

Wat kan er beter 

Gevraagd naar wat er beter kan aan de hulp, noemen zowel jongeren als 
ouders de wachtlijsten en de snelheid waarmee ze hulp krijgen. Daarnaast 
kan volgens jongeren het contact tussen verschillende instanties beter en 
geven ouders aan dat de bereikbaarheid niet optimaal is.  
In 2017 konden volgens respondenten de communicatie, de mate waarin de 
hulp passend is en de deskundigheid van leden ST en hulpverleners beter.   
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1. Resultaten  

1.1. Toegang en opstartfase 

Veruit de meeste ouders zijn tevreden over de toegang van de zorg: ze wisten waar ze de hulp 
konden krijgen (88%), werden snel geholpen (82%) en kunnen de hulp krijgen die hun kind nodig 
heeft (86%). Ook de meeste jongeren vonden dat ze snel werden geholpen (65%) al vindt 29 
procent juist niet dat hij snel werd geholpen. Een aandeel van 76 procent van de jongeren geeft 
aan dat hij in het gesprek samen naar oplossingen heeft gezocht.  
 

Figuur 1.1.1. Wat vind je van het opstarten van de hulp? (Jongeren, N=17) 

 
 

Figuur 1.1.2. Toegankelijkheid van voorziening (ouders, N=57-60) 
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1.2. Uitvoering 

Driekwart van de jongeren vindt dat hij/zij genoeg hulp krijgt en 59% zegt voldoende betrokken 
te worden bij keuzes over de hulp. Tegelijkertijd is er een groep van 18 procent van de jongeren 
die aangeeft dat de hulp niet helpt bij het omgaan met/ oplossen van zijn/haar problemen. 
Ouders zijn over het algemeen tevreden over de uitvoering van de zorg: 80% vindt dat hij/zij 
voldoende informatie over de hulp krijgt en 86% geeft aan dat beslissingen over de hulp samen 
met hem/haar worden genomen. 

Figuur 1.2.1. Wat vind je van de hulp die je krijgt? (Jongeren, N=17) 

 

Figuur 1.2.2. Vindt u de uitvoering van de zorg goed? (Ouders, N=57-60) 
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1.3. Hulpverleners 

Zo’n driekwart van de jongeren is tevreden over de hulpverleners: ze doen hun werk goed, nemen 
de jongere serieus en luisteren goed naar de jongere. Ook de ruime meerderheid van de ouders 
is positief over de hulpverleners, bijvoorbeeld over hun kennis en de mate waarin ze serieus 
worden genomen.  

Figuur 1.3.1. Wat vind je van de hulpverleners (Jongeren, N=17) 

 

Figuur 1.3.2. Wat vindt u van de hulpverleners (ouders, N=57-60) 
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1.4. Effect hulp 

De meeste jongeren ervaren positieve effecten van de hulp want het gaat beter (op verschillende 
vlakken): de helft van de jongeren voelt zich beter door de hulp, 68 procent geeft aan dat het thuis 
beter gaat en 64 procent kan beter omgaan met zijn/haar problemen. Tegelijkertijd voelt 18 
procent zich juist slechter en vindt 13 procent dat het thuis niet beter gaat door de hulp.  
De ouders zijn iets verdeelder in hun mening over de effecten van de hulp: ongeveer de helft 
vindt dat het (op verschillende vlakken) beter gaat door de hulp, maar zo’ n 40% geeft aan dat 
het hetzelfde is gebleven en de hulp daarop geen effect heeft. Bijvoorbeeld met het gedrag van 
zijn kind, of thuis in het algemeen.  
Gemiddeld gezien heeft de hulp (volgens de ouders) het meeste effect op hoe het gaat op 
school, werk of dagbesteding (volgens 61% gaat het beter) en op het feit dat het kind zich beter 
voelt (58% zegt dat zijn kind zich beter voelt door de hulp). De hulp heeft minder effect op de 
relatie van het kind met anderen en de vrijetijdsbesteding van het kind. Een enkele ouder 
ervaart ook een negatief effect van de hulp op een aantal van deze vlakken.   

Figuur 1.4.1. Wat is er door de hulp veranderd? (jongeren, N=16-17) 

 

Figuur 1.4.2. Effect hulp (ouders, N=55-56) 
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1.5. Rapportcijfer 

Jongeren geven de hulp gemiddeld een 7 als rapportcijfer, ouders een 7,5. De dienstverlening 
van De Kleine Schans wordt door ouders gemiddeld met een 6,9 beoordeeld.  

Tabel 1.5.1 Gemiddeld rapportcijfer hulp 

 
Gemiddeld 

rapportcijfer 
Aantal 

respondenten 
Jongeren: rapportcijfer voor de hulp 7 17 
Ouders: rapportcijfer voor de hulp 7,5 58 
Ouders: rapportcijfer voor de dienstverlening van De 
Kleine Schans 6,9 53 

 

1.6. Goede punten en verbeterpunten 

1.6.1. Goed aan de hulp 

Zowel de jongeren als de ouders hebben aangegeven wat ze goed aan de hulp vinden.  
 
De meest genoemde antwoorden door jongeren zijn:  
 

• Er werd goed naar mij geluisterd 

• De hulp heeft mij goed geholpen/helpt mij echt 

• De hulp helpt mij ook om het zelf op te lossen en zelf na te denken 
 
De meest genoemde antwoorden door ouders zijn:  
 

• Het is goed dat de hulp er is 

• De goede inzet van de hulpverleners 

• Mijn kind wordt serieus genomen 

• Ze hebben de juiste kennis 

• Goede doorverwijzingen 

 

1.6.2. Verbeterpunten  

Zowel de jongeren als de ouders hebben daarna aangegeven wat beter kan aan de hulp. 
 
De meest genoemde antwoorden door jongeren zijn:  
 

• Het duurde lang voordat ik geholpen werd, ik was liever sneller geholpen 

• Contact tussen verschillende instanties kan beter 

• Beter dingen opschrijven.  
 
De meest genoemde antwoorden door ouders zijn:  
 

• De wachtlijsten zijn te lang  

• De bereikbaarheid kan beter (zowel via e-mail, telefoon als whatsapp) 

• Meer kennis van sommige stoornissen 

• Communicatie kan beter. 
 
  



gemeente Woudenberg  versie 1.0 

12 
 

1.7. Algemene vragen 

In de volgende tabel de antwoorden op de vraag wanneer iemand voor het eerst jeugdhulp 
kreeg: in 2019 of ook al eerder dan 2019.  
 

 Jongeren Ouders 
In 2019 69% 41% 
Eerder dan 2019 31% 59% 
Totaal 100% 100% 
N 16 56 

 

Hulp van anderen? 

Aan jongeren vroegen we of ze naast de jeugdhulp, ook hulp kregen van hun ouders, familie of 
vrienden? Het gaat daarbij om hulp bij dezelfde vragen of problemen waarvoor ze ook 
professionele hulp krijgen. Veruit de meeste jongeren (88 procent) krijgt in meer of mindere 
mate hulp van anderen.  

Figuur 1.7.1. Ook hulp van anderen?(N=17) 
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