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1. Inleiding 

Achtergrond 

01 Sinds 2016 zijn gemeenten op grond van de Jeugdwet verplicht cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) 

voeren onder (ouders van) cliënten die Jeugdhulp ontvangen. Deze ervaringen dienen als evaluatie van de 

processen die betrekking hebben tot de toegang, uitvoering en afronding van de jeugdhulp. Vervolgens 

kunnen de uitkomsten van de evaluatie worden betrokken bij het verbeteren van deze processen om de 

doeltreffendheid van de jeugdhulp binnen de gemeente of regio te bevorderen.  

02 Hoe het onderzoek binnen de gemeente dient te worden uitgevoerd is slechts in hoofdlijnen vastgesteld. 

De Regeling Jeugdwet bevat enkele inhoudelijke randvoorwaarden ten aanzien van het 

cliëntervaringsonderzoek. Daarnaast bestaat de procedurele voorwaarde dat gemeenten de uitkomsten van 

het onderzoek publiceren en de resultaten naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

sturen. 

De Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd en Ouders 

03 Op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd 

en Ouders (MCJO) ontwikkeld door stichting Alexander i.s.m. de Universiteit van Amsterdam. Gemeenten 

kunnen de MCJO gebruiken om de cliëntenervaringen binnen de gemeente in kaart te brengen. De vragenlijst 

bestaat sinds 2016 en is sindsdien door gemeenten voor dit doeleinde gebruikt. Op basis daarvan bestaan er 

voor de jaren 2016 en 2017 landelijke rapportages met de uitkomsten van deze cliëntervaringsonderzoeken. 

Onderhavig rapport is vergelijkbaar met deze twee rapporten en geeft het landelijk beeld over 2018. Het 

landelijk beeld is gebaseerd op de gegevens van 36 gemeenten die in 2018 de MCJO hebben gebruikt en 

gegevens via een standaard format aan VWS hebben geleverd. 

04 Daarnaast heeft een aantal gemeenten ervoor gekozen om de cliëntervaringen over 2018 op een andere 

manier te verzamelen dan door middel van de MCJO. 83 gemeenten hebben op basis van een afwijkende 

vragenlijst gegevens aangeleverd bij VWS. Doordat de aard van de verzamelde gegevens verschilt per 

gemeente, kunnen de gegevens van deze gemeenten niet geaggregeerd worden om een nationaal beeld in 

kaart te brengen. Wel hebben we in tekstboxen in hoofdstuk 3 een beschrijvend beeld van de resultaten uit 

deze vragenlijsten geschetst. 

Rapportage 

05 Deze rapportage geeft een beeld van de gegevens die zijn verzameld door 36 gemeenten die gebruik 

hebben gemaakt van de MCJO en zijn aangeleverd bij het Ministerie van VWS. De MCJO bestaat uit twee 

vragenlijsten, waarvan één gericht is aan de ouder(s) van het kind en er één gericht is aan het kind zelf. Elk 

formulier heeft ongeveer 25 deelvragen verdeeld over een zestal thema’s. De gegevens die voortkomen uit 

deze twee vragenlijsten worden allereerst geaggregeerd en daarna gescheiden behandeld en besproken in 

deze rapportage. Ook schetsen we in hoofdstuk 3 een beeld over de ervaringen met jeugdhulp van ouders en 
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jongeren in de 83 gemeenten die geen gebruik hebben gemaakt van de MCJO maar wel gegevens bij VWS 

hebben aangeleverd. 

Leeswijzer 

06 Achtereenvolgens gaan we in dit rapport in op: 

- Gebruik van de MCJO en respons (hoofdstuk 2) 

- De belangrijkste bevindingen op een rij (hoofdstuk 3) 

- Ervaringen met de toegankelijkheid van de jeugdhulp (hoofdstuk 4) 

- Ervaringen met de kwaliteit van de uitvoering van de geboden jeugdhulp (hoofdstuk 5) 

- Ervaringen met de effecten van de geboden jeugdhulp (hoofdstuk 6) 

- Vergelijking over de tijd (2016 – 2018) (hoofdstuk 7) 

07 Er zijn drie bijlagen toegevoegd: een lijst met gemeenten die bruikbare gegevens op basis van de MJCO 

bij VWS hebben aangeleverd (bijlage A), een vergelijking van de vragen in de MJCO met de vragen uit het 

eigen format per gemeente die geen gebruik hebben gemaakt van de MJCO (bijlage B) en tabellen met 

vergelijkende cijfers per jeugdhulpregio en gemeentegroep (bijlage C). 
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2. Gebruik MCJO en respons 

Gemeenten 

08 In totaal hebben 36 gemeenten gegevens op basis van de MCJO over 2018 aangeleverd. Om de 

bruikbaarheid van de gegevens te garanderen, stellen wij een ondergrens aan het aantal observaties per 

gemeente1. Deze ondergrens is identiek aan de ondergrens die voorgaande jaren door Cebeon is gehanteerd 

– tenminste 5 respondenten per gemeente voor de jongerenvragenlijst en tenminste 10 respondenten per 

gemeente voor de vragenlijst gericht aan de ouders. Als gevolg hiervan vallen de observaties van drie 

gemeenten weg, wat leidt tot een daling van het totale aantal gemeenten met aangeleverde MCJO-gegevens 

van 36 tot 33. 

09 Van alle Nederlandse gemeenten heeft 10% de MCJO gebruikt en gegevens aangeleverd. Het merendeel 

hiervan voldoet aan de gestelde ondergrens. Uiteindelijk heeft 9% van de Nederlandse gemeenten bruikbare 

gegevens op basis van de MJCO opgeleverd (zie Figuur 1). Deze gemeenten staan vermeld in bijlage A. 

Daarnaast hebben 83 gemeenten gegevens aangeleverd op basis van een eigen vormgegeven 

cliëntonderzoek. Hiermee komt het percentage Nederlandse gemeenten dat gegevens over cliëntervaringen 

in de jeugdhulp aan VWS heeft geleverd op 31% van alle 380 gemeenten. 

 

Figuur 1. Percentage gemeenten dat bruikbare gegevens heeft aangeleverd t.o.v. het totale aantal Nederlandse gemeenten 

(n= 380) 

10 De gemeenten die de MCJO hebben gebruikt zijn niet evenredig verdeeld over de jeugdhulpregio’s. In 

sommige jeugdhulpregio’s heeft geen enkele gemeente de MCJO gebruikt of zijn gegevens niet bruikbaar 

voor die gemeente. Het percentage gemeenten dat bruikbare gegevens heeft aangeleverd is per 

jeugdhulpregio weergegeven in Figuur 2. In de meeste jeugdregio’s geldt dat minder dan 20% van de 

 

1 Bruikbaar wil overigens niet zeggen dat de respons ook representatief is. Daarvoor dient ook de relatie met het gebruik 

van jeugdhulp in ogenschouw te worden genomen.   
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gemeenten bruikbare gegevens heeft aangeleverd. Daarnaast blijkt uit Figuur 2 ook dat in de meeste regio’s 

geen enkele gemeente gegevens heeft aangeleverd bij VWS (zie grijze kleur in Figuur 2). In de regio 

Achterhoek hebben relatief veel gemeenten gegevens op basis van de MCJO aangeleverd.  

 

Figuur 2. Percentage gemeenten dat bruikbare gegevens heeft aangeleverd in MCJO format per jeugdhulpregio 

11 Het percentage gemeenten dat gegevens heeft aangeleverd bij VWS op basis van een andere vragenlijst 

dan de MJCO is per jeugdhulpregio weergegeven in Figuur 3. Over het algemeen is het percentage van de 

gemeenten binnen een jeugdhulpregio dat gegevens heeft geleverd op basis van een eigen format iets hoger 

dan het percentage gemeenten dat gebruik heeft gemaakt van de MJCO. Dit is niet verwonderlijk gezien het 

aantal gemeenten dat voor een eigen format heeft gekozen in vergelijking met het aantal gemeenten dat 

gebruik heeft gemaakt van de MJCO.  
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Figuur 3 Percentage gemeenten dat bruikbare gegevens heeft aangeleverd in afwijkend format per jeugdhulpregio 
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Jongeren en ouders 

12 Bij alle 33 gemeenten met bruikbare gegevens hebben in totaal 3.721 ouders en 1.308 jongeren 

deelgenomen aan cliëntervaringsonderzoek op basis van de MJCO (zie Figuur 4).  

 

Figuur 4. Aantal respondenten, uitgesplitst naar ouders en jongeren 

13 In overeenstemming met voorgaande jaren is het aantal respondenten onder de jongeren beduidend 

minder dan onder de ouders. Meerdere verklaringen worden hiervoor aangehaald. Zo staat in de landelijke 

rapportage van 2017 beschreven dat ouders kunnen worden benaderd met kinderen die betrokken zijn 

(geweest) in de Jeugdwet, maar dat deze kinderen dermate klein zijn dat zij zelf de vragenlijst niet kunnen 

invullen. Bovendien wordt er beschreven dat jongeren lastiger zijn te motiveren tot deelname in vergelijking 

met de ouders. Deze uitspraken worden weerspiegeld in de percentages jongeren en ouders die de vragenlijst 

hebben ingevuld relatief aan het aantal cliënten in de jeugdhulp in de desbetreffende gemeenten. Dit 

percentage is met name laag voor het aantal respondenten onder jongeren (5% versus 15% onder ouders van 

jeugdcliënten).  

 

Figuur 5a en 5b: Percentages jongeren en ouders die de vragenlijst hebben ingevuld in gemeenten met bruikbare 

gegevens, relatief aan het aantal cliënten jeugdhulp 

14 Daarentegen is opvallend dat zowel de percentages voor jongeren als voor ouders die de vragenlijst 

hebben ingevuld hoger zijn in de gemeenten die een eigen format hebben gebruikt voor het onderzoek. Dit 
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kan methodologische verschillen weerspiegelen, bijvoorbeeld dat deze gemeenten een groter deel van het 

totale aantal cliënten binnen deze regio heeft benaderd t.b.v. het onderzoek. Een andere, meer voor de hand 

liggende verklaring is dat gemeenten die een eigen format hebben gebruikt, beter in staat zijn om de vragen af 

te stemmen op wat er speelt binnen de regio. Zo wordt in het evaluatierapport van de MCJO2 als knelpunt 

aangegeven dat door de algemeenheid van de vragen cliënten niet het idee hebben dat zij hun verhaal kwijt 

kunnen, wat nadelig werkt op de motivatie om de evaluatie in te vullen en op te sturen.  

 

Figuur 6a en 6b: Percentages jongeren en ouders die de vragenlijst hebben ingevuld in gemeenten met onderzoek in eigen 

format, relatief aan het aantal cliënten jeugdhulp3. 

 

 

 

 

 

 

2 Stichting Alexander & het Nederlandse Jeugdinstituut (2017). Project MCJO: Van Meten Naar Verbeteren.  

3 Deze percentages zijn alleen van toepassing op de gemeenten die een eigen format hebben gebruikt en het aantal 

respondenten hebben vermeld in de rapportage.  
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3. Belangrijkste bevindingen 

3.1 Inhoudelijke ervaringen 

Algemeen 

15 In dit hoofdstuk zetten we de belangrijkste bevindingen op basis van de MJCO op een rij. De belangrijkste 

bevindingen in dit hoofdstuk verkrijgen we door per (deel)thema van de MJCO de respons van jongeren en 

ouders samen te nemen en steeds het aandeel te presenteren dat relatief positief (vaak/altijd of beetje/veel 

beter) dan wel negatief (nooit/soms of beetje/veel slechter) heeft geantwoord op de betreffende vragen. Zo 

maken we zichtbaar wat de jeugdhulp tot nu toe heeft betekend voor cliënten en op welke punten mogelijk 

nog verbeteringen wenselijk zijn vanuit cliëntperspectief. In tekstboxen hebben we een beschrijving 

opgenomen over de resultaten uit de cliëntervaringsonderzoeken in gemeenten die geen gebruik hebben 

gemaakt van de MJCO4. 

16 De thema’s waar we achtereenvolgens op ingaan zijn: 

- Toegankelijkheid van jeugdhulp 

- Kwaliteit van hulp 

- Effecten van jeugdhulp, waarbij we onderscheid maken naar: 

a. Effecten op het opgroeien van jeugdige 

b. Effect op de zelfstandigheid van de jeugdige 

c. Effecten op de zelfredzaamheid van jeugdige en ouders 

d. Effecten op het meedoen van de jeugdige 

 

17 In de drie hoofdstukken (hoofdstuk 4 tot en met 6) die hierop volgen, gaan wij vervolgens dieper in op de 

ervaringen met jeugdhulp per thema. Hierbij zullen we de resultaten vanuit de twee respondentengroepen, 

c.q. jongeren en ouders apart bespreken. 

 

4 In bijlage B is een overzicht opgenomen van welke gemeenten de resultaten zijn meegenomen per (deel)thema dat we in 

dit hoofdstuk bespreken. 
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Toegankelijkheid van jeugdhulp 

 

Figuur 7. Respons op het thema ‘toegankelijkheid van jeugdhulp’ uitgesplitst per vraag 

18 Figuur 7 toont de ervaringen op het thema ‘toegankelijkheid van jeugdhulp’. Gemiddeld heeft twee derde 

of meer van de respondenten positieve ervaringen met de onderscheiden aspecten van toegankelijkheid. 

Tegelijkertijd spreekt een kwart tot een derde zich hierover kritisch uit, met name over de snelheid waarmee 

zij zijn geholpen. Dit is een duidelijk signaal dat vanuit cliëntperspectief nog verbeteringen wenselijk zijn als 

het gaat om de toegang tot jeugdhulp. 
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Ook uit de vragenlijsten die afwijken van de MCJO maar wel zijn aangeleverd bij VWS door gemeenten 

komt bovenstaande bevinding naar voren: Jongeren en ouders zijn over het algemeen positief over de 

toegankelijkheid en een verbeterpunt is de snelheid waarmee ze geholpen worden. 

 

Bij bijna 40% van de gemeenten dat een eigen format heeft gebruikt, is het percentage ouders dat wist 

waar zij moesten zijn met hun hulpvraag tussen de 70 en de 80%. Bij 19% was het percentage hoger dan 

80 procent en bij 12,5% van de gemeenten was het percentage ouders dat wist waar zij moesten zijn 40% 

of lager.  

 

Onder jongeren was het aantal respondenten dat wist waar zij moest zijn met de hulpvraag een stuk lager 

dan voor de ouders. Waar gemiddeld over de verschillende gemeenten 69% van de ouders aangaven dat 

zij wisten waar zij moesten zijn, is dit percentage voor jongeren beduidend lager: slechts 56%. 

 

Snelheid van de hulp 

Bij bijna driekwart van de gemeente lag het percentage ouders dat aangaf tevreden te zijn met de 

snelheid waarmee zij zijn geholpen tussen de 50 en 75%. Slechts zeven procent van de gemeenten 

scoort lager dan 50%, en bij 21% van de gemeenten was meer dan driekwart van de respondenten 

tevreden over de snelheid.  

 

Onder de jongeren is de spreiding in de tevredenheid met de snelheid tussen de verschillende gemeenten 

groter: bij ruim de helft van de gemeenten is het percentage tevreden respondenten tussen de 50 en de 

75%, bij ruim een kwart van de gemeenten is minder dan de helft tevreden en bij een kleine 20% van de 

gemeenten is meer dan driekwart van de respondenten tevreden. Het gemiddelde tevreden respondenten 

over de verschillende gemeenten ligt lager voor de jongeren dan voor de ouders: 61 versus 65 procent, 

respectievelijk.  

 

De snelheid van de hulp wordt vaak in de opengestelde vragen als belangrijk punt benoemd. In sommige 

gemeenten, waaronder Súdwest-Fryslân en Landsmeer, wordt de snelheid als positief punt van de hulp 

genoemd, terwijl er juist in de gemeente Waalre ouders aangeven dat er te lange wachttijden waren, 

waardoor de hulp niet tijdig op gang kwam. In de gemeente Neder-Betuwe werd aangegeven dat het te 

lang duurde voordat de cliënt naar de juiste persoon werd doorverwezen.   
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Kwaliteit van hulp 

 

Figuur 8. Respons op het thema ‘kwaliteit van hulp’ uitgesplitst per vraag  

19 De beoordeling van (ouders van) cliënten op de verschillende aspecten van de kwaliteit van de jeugdhulp 

wordt weergegeven in Figuur 8. Over de meeste kwaliteitsaspecten oordeelt een ruime meerderheid van de 

cliënten positief. Het meest positief zijn zij over de bejegening door hulpverleners: de overgrote meerderheid 

ervaart serieus te worden genomen en met respect te worden behandeld. Ongeveer driekwart vindt ook dat zij 

goed worden geholpen bij hun vragen en problemen, dat hulpverleners genoeg weten en hun beslissingen 

ook samen met cliënten nemen. 

20 Kritischer zijn cliënten als het gaat om de informatieverstrekking over de hulp: die is volgens meer dan 

een vijfde van de cliënten soms tot nooit voldoende. Over de samenwerking tussen de verschillende 

organisaties is iets meer dan de helft van de cliënten positief en een kwart uitgesproken kritisch. Daarnaast 

vindt ruim een vijfde van de jongeren en ouders dit in hun geval niet van toepassing (zie hoofdstuk 5).   
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De bevindingen van de vragenlijsten in eigen format die gemeenten hebben opgestuurd komen sterk overeen. Ook 

hier zijn de cliënten erg kritisch over met name de samenwerking tussen de verschillende organisaties.  

 
1. Omgang met de medewerker 

In alle gemeenten met een eigen format was tenminste 58% van de ouders die de enquête hebben ingevuld, 

tevreden met de omgang van de medewerker. De gemeenten die het hoogste scoorden met het aandeel tevreden 

ouders zijn Kollumerland (80%), Dantumadeel (81%) en Ferwerderadiel (82%).  

 

Bovendien kwam uit de open vragen van verschillende gemeenten het belang van het luisteren naar de cliënt aan 

de orde. Dit gebeurde enerzijds door middel van het complimenteren van de jeugdhulp door de cliënt. Dit betreft 

quotes zoals: “Er werd een luisterend oor geboden” (Súdwest-Fryslân) en “Het is fijn om een luisterend oor te 

hebben om op terug te kunnen vallen” (Neder-Betuwe). Daarentegen wordt beter luisteren naar de cliënt ook in 

verschillende gemeenten als verbeterpunt meegegeven.  

 
2. Rapportcijfer voor de manier waarop men is geholpen 

In een aantal gemeenten zijn de respondenten gevraagd om een rapportcijfer te geven voor de manier waarop men 

is geholpen. Opvallend is dat de marge tussen de rapportcijfers van de verschillende gemeenten zeer beperkt is: de 

laagst scorende gemeente heeft een gemiddeld rapportcijfer van 6,8 ontvangen, slechts 0,5 punt lager dan het 

gemiddelde van de hoogst scorende gemeente. 

 

Wanneer we de gemiddelde rapportcijfers die jongeren en ouderen geven voor de manier waarop men is geholpen, 

dan zien we slechts een klein verschil: 6,9 versus 7 voor jongeren en ouders respectievelijk. Hierbij is de spreiding 

hoger van de rapportcijfers gegeven door jongeren. De laagst scorende gemeente ontving van de jongeren een 

gemiddeld rapportcijfer van 6,4, maar liefst 1,2 punt lager dan de hoogst scorende gemeente.  

   
3. Serieus genomen 

Voor alle gemeenten die in het eigen format gericht aan de ouders de vraag hebben opgenomen of de ouder zich 

serieus genomen voelde door de hulpverlener, geeft afgezien van één gemeente tenminste 4 op de 5 ouders aan 

dat dit voor hen het geval was. Voor alle gemeenten die deze vraag aan jongeren hebben gesteld, geldt dat 4 op de 

5 jongeren zich serieus genomen voelen door de hulpverlener. In de gemeente Landsmeer geven zelfs alle ouders 

en jongeren aan dat ze zich serieus voelen genomen (100%). Voor de jongeren geldt dit ook in de gemeente 

Neder-Betuwe.  

 
4. Samen zoeken naar oplossing 

Bij 83 % van de gemeenten met eigen format is het percentage ouders dat aangeeft dat zij samen met de 

hulpverlener op zoek zijn gegaan naar een oplossing tussen de 75 en de 85 %. Slechts in één gemeente is dit 

percentage beduidend lager: 45 %.  

 

Voor de gemeenten die deze vraag hebben opgenomen in het eigen format gericht aan de jongeren, zijn gemiddeld 

9 op de 10 jongeren het eens met deze stelling. In twee gemeenten zijn alle jongeren het eens met deze stelling 

(100%).  



 

 

 

Pagina 15 van 56 3. Belangrijkste bevindingen  

Effecten van jeugdhulp: opgroeien van de jeugdige 

  

Figuur 9. Respons op het deelthema ‘opgroeien van jongere’ uitgesplitst per vraag  

 

21 Figuur 9 toont het algemeen beeld dat (ouders van) cliënten hebben van de effecten van jeugdhulp op het 

opgroeien van de jeugdige (zijzelf of hun kind). Driekwart van de cliënten heeft de ervaring dat de jeugdige 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Door de hulp voel ik mij beter

Door de hulp gaat het beter met mijn gedrag

Door de hulp gaat het thuis beter

Door de hulp voel ik mij veiliger

Veel/beetje beter Veel/beetje slechter

Het item over veiligheid is ook een item waarop laag is gescoord in de afwijkende vragenlijsten 

 
1. Door de hulp gaat het thuis beter 

Deze stelling komt geregeld terug in de afwijkende vragenlijsten gericht aan zowel de jeugdigen zelf als 

aan de ouders. Opvallend is dat de percentages respondenten dat aangeeft het met deze stelling eens te 

zijn, zeer dicht bij elkaar liggen voor de twee respondentengroepen. Zo zijn van de jeugdigen en de ouders 

respectievelijk 70,8 en 71% van de respondenten het met deze stelling eens.   

 
2. Door de hulp voel ik mij beter/voelt mijn kind zich beter 

Een andere stelling die geregeld in de afwijkende vragenlijsten voor jongeren en ouders terugkwam was 

“Door de hulp voel ik mij beter” wanneer gericht aan de jeugdigen en “Door de hulp voelt mijn kind zich 

beter” wanneer gericht aan de ouders. Het percentage respondenten dat aangaf het met deze stelling 

eens te zijn was hoger onder ouders dan onder de jeugdigen: 76 tegenover respectievelijk 72%. 

Bovendien is ook de variatie in het aandeel respondenten dat aangeeft het met de stelling eens te zijn 

hoger onder jeugdigen dan onder ouders. 
 

3. Door de hulp voel ik mij beter (ouders)  

Wanneer alle gemeenten precies even zwaar worden meegeteld in het gemiddelde voor afwijkende 

vragenlijsten, geeft exact twee derde van de ouders aan zich beter te voelen door de hulp. Bovendien 

geeft in iedere gemeente waarin deze stelling in de vragenlijst is opgenomen tenminste de helft van de 

ouders aan het eens te zijn met deze stelling.  
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zich door de hulp beter voelt. Een ruime meerderheid is ook positief over de verbetering in het gedrag en de 

situatie thuis. Dat jeugdigen zich door de hulp ook veiliger voelen, onderschrijft ongeveer de helft van de 

cliënten. Dit betekent overigens niet dat het omgekeerde opgaat: het deel van de cliënten dat een 

verslechtering ervaart is zeer beperkt (minder dan 5%). Wel vindt een relatief groot deel van de cliënten dat de 

hulp op dit aspect geen verandering heeft gebracht (zie hoofdstuk 6). Daarnaast geeft 15 tot 25% van de 

jongeren en ouders aan dat dit aspect in hun geval niet van toepassing is (zie hoofdstuk 6). Gezien het belang 

van dit aspect voor het opgroeien van jeugdigen vormt dit een signaal dat het thema veiligheid in verschillende 

gemeenten/regio’s nog steeds aandacht behoeft.  

Effecten van jeugdhulp: zelfstandigheid van de jeugdige 

 

  

Figuur 10. Respons op deelthema ‘zelfstandigheid van de jeugdige’ uitgesplitst per vraag 

22 Op alle vragen ervaart een meerderheid van de cliënten een beetje tot veel verbetering als gevolg van de 

hulp (zie Figuur 10). Slechts in een zeer klein aantal gevallen ervaren cliënten een beetje tot veel 

verslechtering. 
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Effecten van jeugdhulp: zelfredzaamheid van jeugdige en ouders 

 

 

Figuur 11. Respons op deelthema ‘zelfredzaamheid van jeugdige en ouders’ uitgesplitst per vraag  

 

23 Door de hulpverlening heeft 40% van de respondenten meer vertrouwen in de toekomst gekregen en is 

beter in staat om eigen problemen op te lossen. Duidelijk minder cliënten, en met name ouders (zie verder in 

paragraaf 6.3), ervaren dat zij door de hulp beter voor zichzelf kunnen opkomen. Dit percentage is met name 

laag doordat de tevredenheid van de ouders een stuk lager ligt in vergelijking met de jeugdigen. Bovendien is 

het aantal respondenten bijna driemaal zo hoog onder de ouders vergeleken met de jeugdigen (zie verder in 

hoofdstuk 6). Het omgekeerde gaat overigens niet op: slechts een zeer beperkt deel van de cliënten ervaart 

een verslechtering. Maar juist in kwetsbare situaties (jeugdigen/ouders met beperkingen en/of moeilijke 

gezinsomstandigheden) vormt sociale weerbaarheid een belangrijk aandachtspunt. 
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Effecten van jeugdhulp: meedoen van de jeugdige 

 

  

Figuur 12. Respons op deelthema ‘meedoen van de jeugdige’ uitgesplitst per vraag 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Door de hulp gaat het beter op school,
werk of dagbesteding

Door de hulp besteed ik mijn vrije tijd
beter

Door de hulp is mijn relatie met vrienden
en anderen beter

Veel/beetje beter Veel/beetje slechter

Wat betreft de zelfredzaamheid blijkt ook uit de bevindingen van afwijkende vragenlijsten dat het item 

‘beter voor zichzelf opkomen’ het minst positief wordt beoordeeld. 

 

1. Vertrouwen in de toekomst 

Opvallend is dat het percentage respondenten dat aangeeft meer vertrouwen te hebben in de toekomst 

als gevolg van de hulp voor zowel de ouders als de jeugdigen beduidend hoger ligt voor de afwijkende 

vragenlijsten in vergelijking met de MCJO-vragenlijsten. Zo geeft gemiddeld over de verschillende 

gemeenten met een afwijkende vragenlijst respectievelijk 65% van de jongeren en 72% van de ouders 

aan meer vertrouwen te hebben in de toekomst als gevolg van de hulp. 

 

2. Vermogen tot oplossen problemen 

Een vergelijkbare conclusie gaat uit voor de stelling dat de client (jeugdige/ouder) als gevolg van de hulp 

beter in staat is om zijn/haar problemen op te lossen. Zo geeft 61% van de jongeren en 55% van de 

ouders aan het met deze stelling eens te zijn. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat het percentage 

respondenten dat het met deze stelling eens is, sterk varieert over de verschillende gemeenten.  
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24 Ongeveer twee derde van de respondenten geeft aan dat het door de hulp beter gaat op school, werk of 

dagbesteding. Op de relatie met vrienden en anderen en op de vrijetijdsbesteding van jeugdigen ziet een 

minderheid van de cliënten (40 – 45%) verbetering als gevolg van de hulp. Mogelijk is de relatie met –de aard 

van– de geboden hulp voor deze aspecten ook diffuser. Zo ziet ruim een derde van de jongeren op dit punt 

geen effect van de hulp en geeft ongeveer 20% van de ouders aan dat dit aspect in hun geval niet van 

toepassing is (zie hoofdstuk 6).  

  

Uit de resultaten van de afwijkende vragenlijsten die gemeenten hebben aangeleverd blijkt dat de 

vrijetijdbesteding en relatie met anderen een aandachtspunt is, aangezien hier beduidend lager op wordt 

gescoord dan het item over school, werk en dagbesteding. 

 

School, werk en dagbesteding 

Een groot aantal gemeenten heeft zowel in de vragenlijsten gericht aan de ouders als aan de jeugdigen 

de stelling betreft het effect van de hulp op de prestaties op school, werk en dagbesteding van de 

jeugdigen opgenomen.  

 

Gemiddeld geeft ongeveer driekwart van de ouders aan dat de hulp een positief effect heeft (gehad) op 

de prestaties van het kind. Voor geen enkele gemeente is het percentage ouders dat het eens is met de 

stelling lager dan 72 %. De variatie tussen gemeenten in het percentage respondenten dat het met de 

stelling eens is, is hoger voor de jongerenvragenlijst. Zo is het percentage jongeren dat aangeeft het met 

de stelling eens te zijn bijna 30 procentpunt hoger voor de hoogst scorende gemeente dan voor de laagst 

scorende gemeente: 90 versus 61 procent, respectievelijk. 
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3.2 Respons op vragenlijst 

 

  

Figuur 13. Gemeenten met een hoge respons (als percentage van het aantal cliënten met jeugdhulp5) 

25 Deze derde lichting van cliëntervaringsonderzoeken in de jeugdhulp heeft in veel gemeenten een 

beperkte ‘opbrengst’ gehad, het percentage respondenten ten opzichte van de gehele populatie cliënten met 

jeugdhulp is relatief laag. Er zijn echter ook gemeenten die zowel bij jongeren als ouders een hoge respons 

hebben gerealiseerd. In Figuur 13 zijn de acht gemeenten weergegeven met de relatief hoogste percentages 

jongeren en ouders die de vragenlijst hebben ingevuld in vergelijking met hun cliëntpopulatie. De gemeenten 

zijn gesorteerd op het percentage jongeren. Net als voorgaande jaren zijn dit over het algemeen kleinere tot 

middelgrote plattelandsgemeenten. 

 

 

5 Het aantal cliënten met jeugdhulp komt van CBS Statline uit de tabel ‘Kerncijfers over jeugdzorg’ 
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4. Toegankelijkheid van jeugdhulp 

Samenhangend beeld 

26 Voor dit thema zijn cliënten bevraagd op een drietal aspecten die hieronder zijn genoemd. De cursieve 

onderdelen betreffen de vragen aan ouders. 

27 Hieronder is in beeld gebracht welke deel van de jongeren en ouders hebben geantwoord met ‘soms of 

nooit’ (rood) dan wel ‘vaak of altijd’ (groen). 

  

28 Tussen jongeren en ouders lopen de ervaringen met betrekking tot de toegankelijkheid van jeugdhulp in 

het algemeen weinig uiteen; de patronen voor jongeren en ouders zijn vrijwel identiek per aspect. Zowel 

jongeren als ouders zijn in het algemeen het minst positief over de snelheid waarmee zij zijn geholpen (1b). 

De ervaringen van jongeren en ouders brengen we hierna per aspect in beeld. 
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Aspecten toegankelijkheid van jeugdhulp:  

 

1a: ik weet waar ik terecht kan als ik (jongere / ouder) hulp nodig heb  

1b: ik (jongere / ouder) ben snel geholpen  

1c: ik (jongere / ouder) kan de hulp krijgen die ik (jongere / ouder) nodig heb  
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Vraag 1a: ik weet waar ik terecht kan als ik hulp nodig heb 

29 Op deze vraag hebben jongeren en ouders als volgt gereageerd. 

 

30 De meerderheid van de jongeren geeft aan meestal tot altijd te weten waar zij terecht kunnen als zij een 

hulpvraag hebben. Dat geldt ook voor ouders. Tegelijkertijd is het voor ongeveer een kwart van de jongeren 

en ouders soms of zelfs nooit duidelijk waar zij terecht kunnen met hun hulpvraag. 

Vraag 1b: ik ben snel geholpen 

31 Deze vraag hebben jongeren en ouders als volgt beantwoord. 

 

32 Het merendeel van de jongeren en ouders geeft aan dat zij meestal tot altijd snel zijn geholpen. Ongeveer 

één derde van zowel jongeren als ouders is duidelijk minder tevreden over de snelheid waarmee zij hulp 

krijgen. 

 

Vraag 1c: ik kan de hulp krijgen die ik nodig heb 

33 Op deze vraag hebben jongeren en ouders als volgt gereageerd. 
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34 Ook op deze vraag geeft de meerderheid van de jongeren en ouders aan dat zij de hulp krijgen die ze 

nodig hebben. Ongeveer een kwart van de ouders en een iets kleiner deel van de jongeren is echter minder 

positief; hun ervaring is dat zij soms of zelfs nooit (een kleine 5%) de hulp krijgen die ze nodig hebben. 
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5. Kwaliteit van jeugdhulp 

Samenhangend beeld 

35 Voor dit thema zijn cliënten bevraagd op een zevental aspecten, die hieronder zijn genoemd. De aspecten 

zijn zowel gevraagd aan jongeren als ouders. 

36 Hieronder is in beeld gebracht welk deel van de jongeren en ouders hebben geantwoord met ‘soms of 

nooit’ (rood) dan wel ‘vaak of altijd’ (groen). 

 

 

37 De figuur hierboven laat zien dat de ervaringen van jongeren en ouders wat betreft de kwaliteit van 

uitvoering op veel aspecten nauwelijks uiteenlopen. Bij vrijwel alle vragen hebben zij in vergelijkbare mate met 

‘vaak of altijd’ geantwoord (groen). De belangrijkste verschillen in ervaringen doen zich voor bij vraag 2d; of 

beslissingen over de hulp samen met de client worden genomen. Jongeren zijn minder positief over deze 

vraag dan ouders. 

Aspecten kwaliteit van jeugdhulp: 

 

2a: ik word goed geholpen bij mijn vragen en problemen  

2b: de verschillende organisaties werken goed samen om mij te helpen  

2c: ik krijg voldoende informatie over de hulp  

2d: beslissingen over de hulp worden samen met mij genomen  

2e: de hulpverleners weten genoeg om mij te kunnen helpen  

2f: ik voel mij serieus genomen door de hulpverleners  

2g: ik word met respect behandeld door de hulpverleners  
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38 Daarnaast laat bovenstaand figuur ook duidelijk zien dat jongeren en ouders in het algemeen het minst 

positief zijn over de samenwerking tussen verschillende organisaties in de hulpverlening (2b). In iets mindere 

mate zijn zij ook kritisch op de stelling dat zij voldoende informatie over de hulp krijgen (2c) en dat 

hulpverleners genoeg weten om hen te kunnen helpen (2e).  

39 De ervaringen van jongeren en ouders brengen we hierna per aspect in beeld. 

Vraag 2a: ik word goed geholpen bij mijn vragen en problemen 

40 Op deze vraag hebben jongeren en ouders als volgt gereageerd. 

 

41 De overgrote meerderheid van de jongeren en ouders vindt dat zij goed worden geholpen bij vragen en 

problemen. Minder dan 20% van de ouders en jongeren is hierover minder positief. 

Vraag 2b: de verschillende organisaties werken goed samen om mij te helpen  

42 Deze vraag hebben jongeren en ouders als volgt beantwoord. 

 

43 In vergelijking met de andere deelvragen over de kwaliteit van de jeugdhulp antwoorden jongeren en 

ouders bij deze deelvraag vaker (ongeveer een kwart van jongeren en ouders) dat organisaties soms of nooit 

goed samenwerken in de hulpverlening. Verder valt ook op dat een groter aantal jongeren en ouders bij deze 

vraag ‘nvt’ heeft aangekruist. Mogelijk vinden zij het lastiger om hierover een goed oordeel te vormen of 

hebben ze maar met één organisatie te maken (gehad). 
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Vraag 2c: ik krijg voldoende informatie over de hulp 

44 De reacties van jongeren en ouders op deze vraag zijn hieronder weergegeven. 

 

45 De meerderheid van de jongeren en de ouders heeft de ervaring dat zij voldoende informatie over de hulp 

krijgen. Toch is nog ongeveer 20% van de ouders en een iets groter deel van de jongeren minder positief 

(soms tot nooit voldoende informatie). 

Vraag 2d: beslissingen over de hulp worden samen met mij genomen 

46 Op deze vraag reageren jongeren en ouders als volgt. 

 

47 Ongeveer driekwart van de jongeren ervaart dat beslissingen over de hulp vaak tot altijd samen met hen 

worden genomen. Ouders zijn hier nog positiever over (85%). Mogelijk hangt dit samen met hun rol: als 

eerstverantwoordelijke voor hun kinderen zullen zij als regel bij alle belangrijke beslissingen over de 

hulpverlening worden betrokken. 

 

Vraag 2e: de hulpverleners weten genoeg om mij te kunnen helpen 

48 Op deze vraag reageren jongeren en ouders als volgt. 
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49 Zowel jongeren als ouders vinden in ruime meerderheid dat hulpverleners vaak tot altijd genoeg weten 

om hen te kunnen helpen. Bijna 20% van de ouders en jongeren denkt hier echter negatiever over (soms tot 

nooit genoeg). 

Vraag 2f: ik voel mij serieus genomen door de hulpverleners 

50 De ervaringen van cliënten met dit aspect van de uitvoering zijn hieronder in beeld gebracht. 

 

51 Hulpverleners nemen hun cliënten in het algemeen serieus is de ervaring van een ruime meerderheid van 

zowel jongeren als ouders. Iets meer dan 10% van de ouders en een iets groter deel van de jongeren is een 

andere mening toegedaan: volgens hen is dit soms tot nooit het geval. 

 

Vraag 2g: ik word met respect behandeld door de hulpverleners 

52 In hoeverre cliënten het eens zijn met deze stelling laat onderstaande figuur zien. 

 

 

53 De overgrote meerderheid van de jongeren en de ouders vindt dat zij vaak tot altijd met respect worden 

behandeld door de hulpverleners. Iets meer dan 5% van de jongeren en ouders heeft een minder positieve 

ervaring (soms tot nooit respectvol bejegend). 
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6. Effecten van jeugdhulp 

6.1 Opgroeien van jeugdige 

Samenhangend beeld 

54 Voor dit thema zijn cliënten bevraagd op een viertal aspecten, die hieronder zijn genoemd. De cursieve 

onderdelen betreffen vragen aan ouders. 

55 Hieronder is in beeld gebracht welk deel van de jongeren en ouders hebben geantwoord met ‘veel of 

beetje slechter’ (rood) dan wel ‘veel of beetje beter’ (groen).  

  

56 Bovenstaande figuur laat zien dat jongeren in het algemeen iets negatiever zijn over het effect van 

jeugdhulp op hun opgroeien dan ouders: zij hebben vaker ‘veel of beetje slechter’ ingevuld (rood, moeilijk te 

zien door de kleine percentages). Ook uit het kleinere aantal jongeren dat de vragen met ‘veel of beetje beter’ 

heeft beantwoord (groen), blijkt dat zij het minder positief zijn, met name over het effect op hun veiligheid (3d). 

57 De ervaringen van jongeren en ouders met de afzonderlijke aspecten brengen we hierna in beeld. 
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Effecten van jeugdhulp op het opgroeien van de jeugdige:  

 

3a: door de hulp voel ik mij / voelt mijn kind zich beter  

3b: door de hulp gaat het beter met mijn gedrag / het gedrag van mijn kind  

3c: door de hulp gaat het thuis beter  

3d: door de hulp voel ik me / voelt mijn kind zich veiliger 
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Vraag 3a: door de hulp voel ik mij / voelt mijn kind zich beter 

58 Op deze vraag reageren jongeren en ouders als volgt. 

 

59 Driekwart van de jongeren voelt zich door de hulp een beetje tot veel beter. Eenzelfde groep ouders heeft 

deze ervaring met hun kind. In ongeveer 20% van de gevallen merken noch jongeren noch ouders enige 

verbetering als gevolg van de jeugdhulp. Soms voelen zij zich zelfs (veel) slechter. 

Vraag 3b: door de hulp gaat het beter met mijn gedrag / het gedrag van mijn kind 

60 In hoeverre cliënten het eens zijn met deze stelling laat onderstaande figuur zien. 

 

61 Bijna twee derde van de jongeren vindt dat het door de hulp een beetje beter tot veel beter gaat met hun 

gedrag. Onder ouders is een iets grotere groep die deze ervaring heeft met het gedrag van hun kind. 

Ongeveer 20% van de jongeren ervaart geen (positief) gedragseffect van de jeugdhulp. Hetzelfde geldt voor 

ongeveer 15% van de ouders. 

Vraag 3c: door de hulp gaat het thuis beter 

62 De reacties van jongeren en ouders op deze vraag zijn hieronder weergegeven. 

 



 

 

 

Pagina 30 van 56 6. Effecten van jeugdhulp  

63 Een ruime meerderheid van zowel de jongeren als de ouders merkt dat het dankzij de hulp thuis een 

beetje tot veel beter gaat. Ongeveer 20% van de jongeren en 15% van de ouders merkt in dit opzicht geen 

(positief) verschil met de situatie voorafgaand aan de jeugdhulp. Bijna 20% van de ouders en een kleinere 

groep jongeren beantwoordt deze vraag met ‘nvt’. 

Vraag 3d: door de hulp voel ik me / voelt mijn kind zich veiliger 

64 Cliënten hebben op deze vraag als volgt gereageerd. 

 

65 Een meerderheid van de jongeren ervaart dat er dankzij de hulp een beetje tot veel beter naar hen wordt 

geluisterd. Onder ouders heeft een iets grotere groep dezelfde ervaring met hun kind. Ongeveer een kwart 

van de jongeren en 15% van de ouders merkt in dit opzicht geen (positieve) verbetering als gevolg van de 

hulp. Daarnaast heeft ongeveer 20% van de ouders en een iets kleinere groep jongeren deze vraag met ‘nvt’ 

beantwoord. 

6.2 Zelfstandigheid van jeugdige 

Samenhangend beeld 

66 Voor dit thema zijn cliënten bevraagd op een drietal aspecten, die hieronder zijn genoemd. De 

gecursiveerde onderdelen betreffen vragen aan ouders. 

67 Hieronder is in beeld gebracht welk deel van de jongeren en ouders hebben geantwoord met ‘veel of 

beetje slechter’ (rood) dan wel ‘veel of beetje beter’ (groen).  

Effecten van jeugdhulp op de zelfstandigheid van de jeugdige:  

 

4a: door de hulp weet ik / mijn kind beter wat ik / hij of zij wil  

4b: door de hulp zeg ik / zegt mijn kind vaker wat ik / hij of zij nodig heb  

4c: door de hulp wordt er beter naar mij / mijn kind geluisterd 
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68 In de figuur hierboven is te zien dat de ervaringen van jongeren en ouders niet veel uiteenlopen als het 

gaat om het effect van de jeugdhulp op de zelfstandigheid van de jeugdige. Het gaat om kleine groepen die 

aangeven dat die zelfstandigheid door de hulp ‘veel of beetje slechter’ is geworden (rood). De groep cliënten 

die wel verbetering ervaart, verschilt bij alle drie aspecten nauwelijks in omvang. Alleen bij deelvraag 4c zijn 

ouders in het algemeen iets positiever dan jongeren. 

69 Wat de ervaringen van jongeren en ouders zijn met de afzonderlijke aspecten, brengen we hierna in 

beeld. 

Vraag 4a: door de hulp weet ik / mijn kind beter wat ik / hij of zij wil 

70 Met dit aspect van zelfstandigheid hebben cliënten de volgende ervaringen. 

 

71 Een meerderheid van de jongeren weet dankzij de hulp een beetje tot veel beter wat zij willen. Onder 

ouders heeft ongeveer eenzelfde aantal deze ervaring met hun kind. Ongeveer een kwart van de jongeren en 

20% van de ouders merkt in dit opzicht geen (positieve) verbetering als gevolg van de hulp. Daarnaast heeft 

15% van de jongeren en 20% van de ouders deze vraag met ‘nvt’ beantwoord. 
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Vraag 4b: door de hulp zeg ik / zegt mijn kind vaker wat ik / hij of zij nodig heb 

72 Op deze vraag reageren cliënten zoals hieronder weergegeven. 

 

73 Bij bijna twee derde van de jongeren heeft de hulp als effect gehad dat zij nu een beetje tot veel beter 

zeggen wat zij nodig hebben. Onder ouders heeft een iets kleinere groep dezelfde ervaring met hun kind. 

Ongeveer 20% van de jongeren en de ouders merkt in dit opzicht geen (positieve) verbetering door de hulp. 

Eenzelfde groep ouders en een kleinere groep jongeren beantwoordt deze vraag met ‘nvt’. 

Vraag 4c: door de hulp wordt er beter naar mij / mijn kind geluisterd 

74 Cliënten hebben op deze vraag als volgt gereageerd. 

 

75 Een meerderheid van de jongeren ervaart dat er dankzij de hulp een beetje tot veel beter naar hen wordt 

geluisterd. Onder ouders heeft een iets grotere groep dezelfde ervaring met hun kind. Ongeveer een kwart 

van de jongeren en 15% van de ouders merkt in dit opzicht geen (positieve) verbetering als gevolg van de 

hulp. Daarnaast heeft ongeveer 20% van de ouders en een iets kleinere groep jongeren deze vraag met ‘nvt’ 

beantwoord. 
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6.3 Zelfredzaamheid van jeugdige en ouders 

Samenhangend beeld 

 

76 Voor dit thema zijn cliënten bevraagd op een drietal aspecten, die hieronder zijn genoemd. De cursieve 

onderdelen betreffen vragen aan ouders. 

 

77 Hieronder is in beeld gebracht welk deel van de jongeren en ouders hebben geantwoord met ‘veel of 

beetje slechter’ (rood) dan wel ‘veel of beetje beter’ (groen). 

  

78 In de figuur hierboven is te zien dat er flinke verschillen zijn tussen ouders en jongeren. Jongeren zijn in 

het algemeen zowel meer negatieve (rood, moeilijk af te lezen door lage percentages) als vooral ook meer 

positieve (groen) effecten van jeugdhulp op hun zelfredzaamheid zien dan ouders. Respondenten die het 

effect van hulp als ‘veel of beetje slechter’ hebben ervaren (rood), betreffen overigens kleine aantallen (5% of 

minder). Dan gaat het vooral om het effect op het beter voor jezelf opkomen (5c). Tegelijkertijd zijn op dat 

aspect relatief ook de meeste ouders positief (groen). 

79 De ervaringen van jongeren en ouders met de afzonderlijke aspecten brengen we hierna in beeld. 
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Vraag 5a/6a: door de hulp kan ik (jongere / ouder) beter mijn problemen oplossen 

80 Volgens cliënten is het effect van de hulp op dit punt als volgt. 

 

81 Ongeveer twee derde van de jongeren vindt dat zij door de jeugdhulp een beetje of zelfs veel beter in 

staat zijn om hun problemen op te lossen. Van de ouders is minder dan de helft positief over het effect van 

jeugdhulp op hun eigen oplossingsvermogen. Dat ongeveer een kwart van de ouders deze vraag met ‘nvt’ 

heeft beantwoord, kan samenhangen met het feit dat de jeugdhulp in deze gevallen in hoofdzaak of uitsluitend 

was gericht op –de aanpak van de problematiek van– hun kind(eren). Daarnaast kan ook het tijdstip waarop 

de vragenlijst is afgenomen (korter of langer na de start van een hulptraject) een rol spelen. 

Vraag 5b/6b: door de hulp kan ik (jongere / ouder) beter voor mezelf opkomen 

82 Op deze vraag hebben cliënten als volgt gereageerd. 

 

83 Dankzij de hulp kan meer dan de helft van de jongeren een beetje tot veel beter voor zichzelf opkomen. 

Een kwart van hen ervaart geen (positief) effect van de hulp en iets minder dan een zesde weet het niet (nvt). 

Bij ouders is laatstgenoemde categorie beduidend groter (meer dan een kwart). Dat kan te maken hebben met 

de focus van de hulp (hoofdzakelijk gericht op hun kind) en/of de fase waarin het hulptraject zich bevindt. De 

groep ouders die een beetje tot veel beter voor zichzelf kan opkomen dankzij de hulp is duidelijk kleiner dan 

onder jongeren. 

 

Vraag 5c/6c: door de hulp heb ik (jongere / ouder) meer vertrouwen in de toekomst 

84 Met dit aspect van zelfredzaamheid hebben cliënten de volgende ervaringen. 
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85 Ruim de helft van de jongeren vindt dat de jeugdhulp hen een beetje of zelfs veel meer vertrouwen in de 

toekomst heeft gegeven. Iets minder dan een kwart van de jongeren ziet hierin geen (positieve) verandering 

door de hulp. Ouders oordelen in grote lijnen vergelijkbaar, maar hebben ook bij deze vraag vaker ‘nvt’ 

aangekruist (bijna 20%). 
 

6.4 Meedoen van jeugdige 

Samenhangend beeld 

86 Voor dit thema zijn cliënten bevraagd op een drietal aspecten, die hieronder zijn genoemd. De cursieve 

onderdelen betreffen vragen aan ouders. 

87 Hieronder is in beeld gebracht welk deel van de jongeren en ouders hebben geantwoord met ‘veel of 

beetje slechter’ (rood) dan wel ‘veel of beetje beter’ (groen). 

Effecten van jeugdhulp op het meedoen van jeugdige in diens leefomgeving:  

 

6a/5a: door de hulp gaat het beter op school, werk of dagbesteding / met mijn kind  

6b/5b: door de hulp besteed ik mijn / mijn kind zijn of haar vrije tijd beter  

6c/5c: door de hulp is mijn relatie / de relatie van mijn kind met vrienden en anderen beter geworden 
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88 Bovenstaande figuur laat zien dat jongeren in het algemeen iets vaker aangeven dat het door de hulp 

‘veel of beetje slechter’ is geworden met hun meedoen. Tegelijkertijd gaat het om kleine aantallen (in de orde 

van 5% van de respondenten). Daarentegen zijn ouders op alle drie de deelvragen iets positiever van mening 

dan jongeren. Het meest positief zijn jongeren en ouders over het effect van jeugdhulp op het functioneren op 

school, werk of dagbesteding (6a). 

89 De ervaringen van jongeren en ouders met de afzonderlijke aspecten brengen we hierna in beeld. 

 

Vraag 6a/5a: door de hulp gaat het beter op school, werk of dagbesteding / met mijn kind 

90 Cliënten hebben op deze vraag als volgt gereageerd. 

 

91 Volgens een meerderheid van de jongeren draagt de jeugdhulp eraan bij dat het met hen een beetje tot 

veel beter gaat op school, werk of dagbesteding. Bij ruim 20% van de jongeren heeft de hulp in dit opzicht 

geen (positief) effect gehad. Ouders denken hierover min of meer vergelijkbaar als het gaat om het effect op 

het functioneren van hun kind (ze zijn iets positiever). 
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Vraag 6b/5b: door de hulp besteed ik mijn / mijn kind zijn of haar vrije tijd beter 

92 Op dit aspect hebben cliënten de volgende ervaringen. 

 

93 Als het gaat om de besteding van hun vrije tijd is een minderheid van de jongeren van mening dat de hulp 

tot verbetering heeft geleid. Een relatief groot deel (meer dan een derde) ervaart in dit opzicht geen effect van 

de hulp (‘hetzelfde’). Ook ziet ongeveer 20% geen verband (‘nvt’). 

94 Met het effect van jeugdhulp op de vrije tijdsbesteding van hun kind hebben ouders min of meer 

vergelijkbare ervaringen, al is de categorie ouders die geen verband ziet groter en de categorie die geen 

effect ervaart kleiner. 

 

Vraag 6c/5c: door de hulp is mijn relatie / de relatie van mijn kind met vrienden en anderen 

beter geworden 

95 De ervaringen van cliënten op dit aspect zijn hieronder in beeld gebracht. 

 

96 Een groot aantal jongeren (40%) ervaart dankzij de hulp een beetje of veel verbetering in de relatie met 

vrienden en anderen. Ruim een derde ziet hierin geen verandering door de hulp (‘hetzelfde’), terwijl 15% geen 

verband ziet (‘nvt’). Onder ouders liggen de verhoudingen min of meer hetzelfde als het gaat om het effect van 

jeugdhulp op de relatie van hun kind met vrienden en anderen. Wel is er een grotere groep die geen verband 

ziet. 
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7. Vergelijking over de tijd (2016-2018) 

97 Deze landelijke rapportage over de cliëntervaringen van jeugdhulp in 2018 is een vervolg op de landelijke 

rapportages over cliëntervaringen van jeugdhulp in 2016 en 2017. Beide voorgaande rapportages zijn 

uitgevoerd door onderzoeksbureau Cebeon. De structuur van de voorgaande rapportage is grotendeels 

aangehouden in de huidige rapportage. Hierdoor is het mogelijk om de informatie uit de voorgaande rapporten 

te vergelijken met zowel de respons als de uitkomsten van de cliëntervaringen uit 2018. Het vervolg van dit 

hoofdstuk tracht een overzicht te geven van ontwikkelingen over de tijd in de respons, de toegankelijkheid, de 

kwaliteit en de effecten van jeugdhulp. Dit gebeurt op basis van de hoofdstukken die de belangrijkste 

bevindingen presenteren (hoofdstuk 6 in de landelijke rapportages van 2016 en 2017) waarin de observaties 

van ouders en jongeren zijn geaggregeerd. 

7.1 Respons 

98 Het aantal respondenten van de MCJO is met name tussen 2017 en 2018 zeer sterk afgenomen, zoals 

onderstaand figuur laat zien. 

 

99 In de vergelijking over de tijd van het totale aantal respondenten is het van belang om onderscheid te 

maken tussen twee trends die te gronde liggen aan de ontwikkelingen over de tijd in het totaal aantal 

respondenten. De eerste trend betreft een sterke daling in het aantal gemeenten dat de MCJO heeft 

geïmplementeerd en de gegevens heeft aangeleverd, zoals de figuur met het aantal gemeenten met bruikbare 

gegevens laat zien.  

100 Een van de mogelijke verklaringen van het kleine aantal gemeente dat de MCJO heeft gebruikt, zou ten 

grondslag kunnen liggen in de onvrede van de gemeenten over de inhoud van de MCJO. Omdat de MCJO 

van toepassing moet zijn op alle gemeenten, zijn de vragen noodgedwongen algemeen. Daarentegen is er 
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een verscheidenheid aan uitvoerings- en bekostigingsvarianten tussen de verschillende gemeenten. Hierdoor 

hebben gemeenten inmiddels steeds meer zelf (specifieke) wensen ten aanzien van het verkrijgen van 

inzichten in de cliëntervaringen. Omdat niet in alle gemeenten dezelfde vragen leven, groeit de behoefte om 

een eigen invulling aan het onderzoek te geven en neemt het gebruik van de MCJO af. 

 

101 Daarentegen is er een stijgende trend in het percentage jongeren en ouders dat de vragenlijst heeft 

ingevuld in de betrokken gemeenten afgezet tegen het jeugdhulpgebruik. Deze stijging was het sterkst tussen 

2017 en 2018 en geldt voor zowel het percentage van de jongeren als van de ouders. 

102 Enerzijds is het mogelijk dat het percentage respondenten dat de vragenlijst heeft ingevuld gemiddeld 

hoger ligt in het kleine groepje gemeenten dat in 2018 wel bruikbare gegevens heeft aangeleverd. Anderzijds 

kan de stijging in dit percentage worden geïnterpreteerd als een trend, aangezien beide percentages tussen 

2016 en 2017 eveneens toenamen. 
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103 De afname in het totale aantal respondenten in vergelijking met voorgaande kan daarmee worden 

verklaard door de afname in het gebruik van de gemeenten van de MCJO en niet door een verandering in het 

percentage respondenten dat de vragenlijst heeft ingevuld. Hierbij is het onduidelijk hoeveel cliënten zijn 

gevraagd de vragenlijst in te vullen. Het enige wat wel bekend is, is dat het aantal ingevulde vragenlijsten in 

verhouding tot het totale aantal cliënten jeugdhulp is gestegen. Mogelijk hebben gemeenten meer cliënten 

benaderd, en mogelijk is de respons op het verzoek van deze gemeenten omhoog gegaan. 

104 Als gevolg van de stijging van het percentage jongeren en ouders die de vragenlijst hebben ingevuld in de 

desbetreffende gemeenten vindt er een licht compenserend effect plaats in de netto-verandering van het 

totale aantal respondenten in 2018. 

7.2 Toegankelijkheid van jeugdhulp 
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105 De grafieken laten de ontwikkelingen zien in de percentages respondenten die soms of nooit (neg) en 

respectievelijk vaak of altijd (pos) hebben aangekruist in de vragen die betrekking hebben tot toegankelijkheid 

van jeugdhulp. De percentages negatieve antwoorden zijn voor iedere stelling afgenomen tussen 2017 en 

2018. Daarentegen vinden er alleen lichte stijgingen plaats in het percentage positieve antwoorden tussen 

2017 en 2018, voor stellingen 1a en 1c. Er zijn dus relatief méér respondenten die het met deze stellingen 

eens zijn en relatief minder respondenten die het met deze stelling oneens zijn. Deze observatie geldt voor de 

ontwikkelingen tussen zowel 2016-2017 en 2017-2018. Dit zou kunnen worden geïnterpreteerd als een 

indicatie dat de toegankelijkheid van jeugdhulp in de deelnemende gemeenten op dit vlak enigszins is 

verbeterd tussen 2016 – 2018.    
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7.3 Kwaliteit van jeugdhulp 

 

106 Tussen 2017 en 2018 nemen voor alle stellingen die betrekking hebben op de kwaliteit van de jeugdhulp 

het percentage respondenten dat: 

- Het niet eens is met de stelling af  

- Het wel eens is met de stelling toe. 

107 Of deze veranderingen significant zijn, is echter niet op basis van deze observaties vast te stellen. 

Bovendien is het aantal observaties tussen de twee jaren fors geslonken. Het kan zijn dat de gemeenten die 

er wel voor hebben gekozen om de MCJO in 2018 te gebruiken, dit hebben gedaan omdat zij bijvoorbeeld 

belangrijke veranderingen hebben doorgevoerd tussen 2017 en 2018, waardoor de observatiegroep van 2018 

niet (evenredig met voorgaande jaren) representatief is.  

108 Daarentegen, het feit dat bovenstaande trends van toepassing zijn op alle deelstellingen schetst een 

positief beeld over de ontwikkelingen in de kwaliteit van de jeugdzorg die tussen 2017 en 2018 hebben 

plaatsgevonden.   

7.4 Effecten van jeugdhulp 

Opgroeien van jeugdige 
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109 Tussen 2016, 2017 en 2018 varieert het aandeel respondenten dat aangeeft dat de situatie ‘een beetje’ of 

‘veel’ is verbeterd nauwelijks voor alle deelstellingen. Ook wat betreft het aandeel respondenten dat aangeeft 

dat de situatie ‘een beetje’ of ‘veel’ is verslechterd zien we weinig verandering (hooguit een lichte daling).  

Zelfstandigheid van jeugdige 
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110 Tussen 2016 en 2017 zien we dat zowel  

- het aandeel jeugdigen dat aangeeft dat de jeugdhulp de zelfstandigheid van de jeugdigen 

heeft verbeterd is toegenomen 

- het aandeel jeugdigen dat aangeeft dat de jeugdhulp de zelfstandigheid van de jeugdigen 

heeft verslechterd is afgenomen 

111 De combinatie van deze twee ontwikkelingen suggereert dat het effect van de jeugdhulp op de 

zelfstandigheid van de jeugdige, zij het op kleine schaal, is verbeterd. Deze trend wordt bovendien doorgezet 

naar 2018, zij het in mindere mate. Zo is het aandeel respondenten dat aangeeft het niet eens te zijn met de 

stelling voor zowel deelvraag 4a als 4b min of meer stabiel gebleven.  

Zelfredzaamheid van jeugdige en ouders 

 

 

 

112 De meest opvallende veranderingen over de tijd zien wij in de dalingen tussen 2017 en 2018 van het 

aandeel respondenten dat aangeeft dat de jeugdhulp hun zelfredzaamheid een beetje tot veel heeft verbeterd. 

Bovendien is ook het aandeel respondenten dat aangeeft het niet eens te zijn met de stelling voor iedere 

deelstelling afgenomen. Dit houdt in dat een groter deel van de respondenten aangeeft dat de jeugdhulp geen 

effect heeft gehad op de zelfredzaamheid van de respondent of dat de stelling niet van toepassing is. Zoals de 

figuren in 6.3 laten zien is met name het aandeel respondenten dat aangeeft dat de stelling niet van 

toepassing is, hoger onder ouders dan onder de jongeren. Een logische verklaring voor de daling in zowel 

positieve als negatieve antwoorden tussen 2017 en 2018 zou een toename zijn in het aandeel van de ouders 
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in het totale aandeel respondenten. Echter is dit aandeel over de tijd grotendeels stabiel gebleven: een kleine 

driekwart voor alle drie de jaren van observatie. 

Meedoen van jeugdige 

 

 

113 Daarentegen zijn de aandelen van positieve en negatieve antwoorden op de stellingen met betrekking op 

de effecten op het meedoen van de jeugdige vrijwel gelijk gebleven over de tijd heen. Tussen 2016 en 2017 is 

het aandeel respondenten dat aangeeft dat de jeugdhulp een negatief effect heeft gehad op tijdsbesteding 

(6b/5b) en de relatie met vrienden en anderen (6c/5c) van de jeugdigen, beperkt afgenomen. Tussen 2017 en 

2018 zijn zowel de percentages negatieve als positieve antwoorden min of meer gelijk gebleven. 
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A. Deelnemende gemeenten 
 

Gemeenten met bruikbare respons per jeugdhulpregio 

 

Achterhoek Noord-Veluwe 

Aalten Ermelo 

Bronckhorst Harderwijk 

Doetinchem  
Montferland Rijnmond 

Winterswijk 
Krimpen aan den 
IJssel 

Oost Gelre Nissewaard 

Oude IJsselstreek  

 Rivierenland 

Arnhem Buren 

Lingewaard  
Overbetuwe West-Friesland 

 Drechterland 

Eemland Enkhuizen 

Woudenberg  

 Zeeland 

Friesland Kapelle 

Harlingen Hulst 

Waadhoeke Schouwen 

  

Holland-Rijnland Zuidoost Brabant 

Alphen aan den Rijn Asten 

Kaag en Braassem Zon en Breugel 

 Best 

IJsselland Valkenswaard 

Dalfsen  

  

Midden IJssel / Oost-Veluwe  
Apeldoorn  

  

Midden-Holland  
Gouda  
Waddinxveen  
Zuidplas  
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B. Metadata MJCO en eigen format 
Tabel 1 Gegevens jeugd: overeenkomsten vragenlijsten per gemeente met eigen format in vergelijking met de vragen van de MCJO 

 Ameland Coevorden Dantumadiel De Ronde 

Venen 

Dongeradeel 

 

Ferwerderadiel Hoogeveen 

 

Kollumer-

land 

Landsmeer Neder-

Betuwe 

Venlo Hard Ommen Ede 

1a   X X X   X X X X X X  

1b X  X X X  X X X X X X X  

1c    X     X   X X  

2a    X X X  X X X  X X  

2b   X X X   X X X X    

2c    X X   X X X X    

2d    X    X X X X   X 

2e    X     X X     

2f    X   X  X X X X X X 

3a   X X X X  X X X X X X  

3b           X    

3c X X X X     X  X X X  

3d         X      

4a          X     

4b               

4c     X X         

5a X X      X  X  X X  

5b               

5c X X        X     

6a    X   X  X   X X  

6b               

6c               
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Beschouwing Tabel 1A Metadata 

114 Welke vragen vanuit de MCJO terugkomen in het eigen format verschilt zeer per gemeente, zoals de 

tabel laat zien. Een X geeft aan dat de stelling uit de MCJO (vrijwel) letterlijk is overgenomen in het format wat 

door de desbetreffende gemeente is gebruikt.  Dit bevestigt het beeld dat in iedere gemeente andere vragen 

leven, waardoor de nadruk in de vragenlijsten per gemeente verschilt.6  Zo hebben de gemeenten de Ronde 

Venen en Landsmeer alle vragen betreft de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg direct 

overgenomen van de MCJO. Daarentegen heeft de gemeente Coevorden deze stellingen er geheel 

uitgelaten. De spreiding is met name groot onder de verschillende stellingen die de effecten van de jeugdhulp 

dienen te meten. Zo heeft de gemeente Neder-Betuwe met name stellingen die betrekking hebben op de 

zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de jeugdige opgenomen, terwijl Venlo juist de stellingen heeft 

opgenomen die de effecten op de kwaliteit van opgroeien van de jeugdige dienen te meten. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6De tweede kolom in tabel 2 verwijst naar I&O research.  I&O research is een onderzoeksbureau dat het 

cliëntervaringsonderzoek heeft uitgevoerd voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Eijsden-Margraten, Heerhugowaard, 

Hellendoorn, Hengelo, Houten, Koggenland, Langedijk, Oldenzaal en Schagen. Zoals Tabel 1B laat zien, zijn alle vragen 

vanuit de MCJO overgenomen in deze vragenlijsten. Daarentegen zijn er drie verschillen met de MCJO. Ten eerste zijn in 

deze gemeenten eenzelfde vragenlijst naar de jongeren en verzorgers gestuurd en de resultaten voor beide groepen zijn 

geaggregeerd per gemeente in de rapportage weergegeven. Hierbij is gemiddeld per gemeente ongeveer een kwart 

ingevuld door de jongeren zelf, en driekwart door ouders/verzorgers. Ten tweede is er in de I&O vragenlijst opgenomen hoe 

lang de jeugdige jeugdhulp heeft ontvangen. Ten derde is er in de I&O vragenlijst ook ruimte voor additionele metingen die 

verschillen per gemeente, zoals de wijze waarop de jeugdige is doorverwezen naar jeugdhulp (gem. Oldenzaal) en of de 

jeugdige bij voorhand al bekend was met de mogelijkheid tot het ontvangen van Jeugdhulp (gem. Hellendoorn).  
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Tabel 2 Gegevens ouders: overeenkomsten vragenlijsten per gemeente met eigen format 

 I&O7 Ameland Coevorden Dantumadiel Ronde 

Venen 

Dongeradeel Ferwerderadiel 

 

Hoogeveen 

 

Kollumerland 

 

Landsmeer 

 

Betuwe SW-

Fryslân 

Venlo 

 

Eemnes 

1a X  X X X   X X  X X X X 

1b X X X X X X X X X  X X X X 

1c X    X     X X X  X 

2a X X   X X   X X X  X X 

2b X X X  X  X X X X X X X X 

2c X  X  X X X X  X X  X  

2d X X   X   X  X X X X X 

2e X  X  X   X  X X   X 

2f X  X  X   X  X X X X X 

2g X    X     X X    

3a X X  X X X X X X X X X X X 

3b X           X X  

3c X  X  X   X  X    X 

3d X         X     

4a X         X X X X  

4b X             X 

4c X              

5a X    X   X  X X X  X 

5b X              

5c X          X X  X 

6a X X X X  X X  X  X X  X 

6b X          X   X 

6c X          X X  X 
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C. Vergelijkende informatie 
 

 

 
Deze bijlage bevat tabellen met vergelijkbare informatie per jeugdhulpregio en per gemeentegroep over de 

uitkomsten van cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp voor de onderscheiden thema’s. 

Het gaat om tabellen met de volgende informatie. 

 

Tabel Vraag uit MCJO Gepresenteerde cijfers 

Jongeren 

2a 1: Toegankelijkheid % cliënten dat soms of nooit (neg) 

respectievelijk vaak of altijd heeft 

aangekruist 

2: Kwaliteit van de hulp 

2b 3: Effecten hulp op opgroeien 
% cliënten dat veel of beetje 
slechter (neg) respectievelijk veel 
of beetje beter (pos) heeft 
aangekruist  

4: Effecten hulp op 

zelfstandigheid 

2c 
5: Effecten hulp op 
zelfredzaamheid  

% cliënten dat veel of beetje 
slechter (neg) respectievelijk veel 
of beetje beter (pos) heeft 
aangekruist  

6: Effecten hulp op meedoen  

Ouders 

3a 
1: Toegankelijkheid 

% cliënten dat soms of nooit (neg) 

respectievelijk vaak of altijd (pos) 

heeft aangekruist  

 

2: Kwaliteit van de hulp 

3b 3: Effecten hulp op opgroeien  
 

% cliënten dat veel of beetje 

slechter (neg) respectievelijk veel 

of beetje beter (pos) heeft 

aangekruist 

4: Effecten hulp op 
zelfstandigheid 

3c 5: Effecten hulp op meedoen 
% cliënten dat veel of beetje 
slechter (neg) respectievelijk veel 
of beetje beter (pos) heeft 
aangekruist  

 

6: Effecten hulp op 
zelfredzaamheid 
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Tabel 2a: Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp - Toegankelijkheid (vraag 1) en Kwaliteit van hulp (vraag 2): % JONGEREN dat soms of nooit (neg) 

respectievelijk vaak of altijd (pos) heeft aangekruist 

1. Toegankelijkheid 

van voorzieningen 

2. Vind je de uitvoering van de zorg goed? 

 1a 

neg 

1a 

pos 

1b 

neg 1b pos 

1c 

neg 

1c 

pos 

2a 

neg 

2a 

pos 

2b 

neg 

2b 

pos 

2c 

neg 

2c 

pos 

2d 

neg 

2d 

pos 

2e 

neg 

2e 

pos 

2f  

 neg 

2f  

pos 

2g  

neg 

2g 

 pos 

Achterhoek 30% 59% 24% 70% 21% 71% 14% 82% 17% 57% 16% 78% 20% 74% 14% 82% 9% 87% 4% 92% 

Arnhem 19% 76% 31% 63% 19% 76% 16% 79% 21% 58% 25% 71% 11% 82% 17% 79% 13% 84% 8% 89% 

Eemland 45% 36% 39% 35% 36% 55% 38% 47% 38% 31% 41% 47% 34% 56% 31% 56% 25% 66% 13% 78% 

Friesland 21% 75% 32% 64% 12% 86% 13% 83% 16% 68% 16% 82% 16% 83% 17% 83% 7% 93% 4% 96% 

Holl-Rijnland 0% 100% 13% 88% 13% 88% 13% 88% - - 13% 88% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 

MI/OV 20% 75% 26% 71% 19% 79% 14% 85% 32% 50% 24% 75% 18% 80% 20% 80% 11% 89% 6% 94% 

MH 27% 62% 34% 56% 26% 66% 25% 68% 33% 47% 27% 60% 21% 69% 26%  64% 21% 70% 8% 84% 

N. Veluwe 18% 78% 24% 71% 24% 76% 19% 81% 23% 57% 26% 70% 23% 77% 15% 85% 6% 94% 9% 91% 

Rijnmond 31% 67% 36% 61% 33% 67% 17% 81% 22% 47% 26% 71% 31% 64% 31% 64% 17% 78% 14% 77% 

Rivierenland 19% 81% 32% 57% 27% 70% 22% 68% 27% 46% 31% 64% 28% 61% 27% 62% 19% 73% 8% 81% 

West-

Friesland 21% 68% 43% 54% 29% 68% 25% 71% 39% 32% 39% 61% 25% 75% 29% 

 

68% 22% 78% 

 

7% 93% 

Zeeland 29% 67% 31% 63% 30% 65% 24% 69% 33% 38% 26% 65% 29% 65% 29% 65% 21% 71% 11% 83% 

Zuidoost 

Brabant 22% 67% 30% 54% 15% 71% 15% 81% 24% 49% 20% 74% 14% 81% 13% 

 

83% 12% 84% 

 

4% 92% 

Gem. weinig 

cliënten 25% 63% 34% 51% 23% 66% 20% 73% 28% 44% 24% 68% 20% 73% 20% 

 

73% 17% 77% 

 

7% 87% 

 

Gem. weinig 

tot veel cl.  24% 68% 28% 66% 18% 78% 14% 80% 19% 55% 20% 74% 20% 74% 18% 

 

 

77% 11% 84% 

 

 

5% 91% 

 

Gem. veel 

cliënten. 24% 69% 29% 65% 22% 74% 17% 80% 27% 53% 23% 72% 18% 77% 18% 

 

 

78% 12% 86% 

 

 

7% 90% 
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Tabel 2b: Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp - Effecten hulp op opgroeien (vraag 3) en zelfstandigheid (vraag 4): % JONGEREN dat veel of beetje 

slechter (neg) respectievelijk veel of beetje beter (pos) heeft aangekruist 

3. Wat is het effect van de hulp op hoe jij opgroeit?         

4. Wat is het effect van de hulp op jouw 

zelfstandigheid?   

Jeugdhulpregio/gemeentegroep 

3a  

neg 

3a  

pos 

3b  

neg 

3b  

pos 

3c  

neg 

3c  

pos 

3d  

neg 

3d  

pos 

4a  

neg 

4a  

pos 

4b  

neg 

4b  

pos 

4c  

neg 

4c  

pos 

Achterhoek 5% 75% 2% 67% 3% 63% 13% 50% 3% 71% 2% 69% 3% 56% 

Arnhem 4% 75% 3% 64% 5% 61% 3% 49% 4% 58% 3% 66% 4% 56% 

Eemland 13% 47% 6% 38% 13% 38% 9% 28% 9% 41% 9% 44% 9% 31% 

Friesland 3% 77% 4% 66% 1% 70% 0% 49% 4% 53% 0% 60% 1% 64% 

Holland-Rijnland 0% 63% 0% 75% 0% 88% 0% 63% 0% 63% 0% 75% 0% 63% 

Midden IJssel/Oost Veluwe 6% 78% 3% 64% 2% 60% 3% 45% 2% 55% 3% 62% 3% 58% 

Midden-Holland 11% 65% 6% 53% 6% 53% 7% 29% 9% 45% 7% 52% 10% 42% 

Noord Veluwe 4% 81% 0% 55% 0% 74% 0% 38% 0% 68% 4% 66% 4% 77% 

Rijnmond 11% 72% 8% 56% 12% 53% 9% 54% 6% 56% 9% 53% 6% 51% 

Rivierenland 8% 65% 5% 57% 5% 57% 6% 44% 5% 54% 8% 46% 5% 43% 

West-Friesland 4% 75% 7% 57% 4% 61% 4% 37% 7% 39% 7% 50% 7% 46% 

Zeeland 6% 61% 4% 49% 5% 49% 4% 38% 6% 49% 5% 51% 5% 49% 

Zuidoost Brabant 2% 77% 2% 66% 4% 60% 2% 48% 3% 55% 3% 61% 3% 51% 

                              

Gemeenten met weinig cliënten8 5% 69% 3% 58% 5% 56% 3% 43% 4% 51% 4% 56% 4% 50% 

Gemeenten met weinig tot veel cliënten 5% 74% 3% 62% 3% 61% 4% 46% 3% 59% 3% 61% 3% 56% 

Gemeenten met veel cliënten 6% 75% 4% 63% 4% 61% 4% 43% 4% 59% 4% 64% 5% 54% 

 

 

 

 

8 Betreft het aantal jeugdigen binnen een gemeente die binnen het eerste halfjaar in 2018 jeugdhulp hebben ontvangen. 
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Tabel 2c: Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp - Effecten hulp op zelfredzaamheid (vraag 5) en meedoen (vraag 6): % JONGEREN dat veel of 

beetje slechter (neg) respectievelijk veel of beetje beter (pos) heeft aangekruist 

 5. Wat is het effect van de hulp op jouw zelfredzaamheid?   

6. Wat is het effect op hoe jij mee kan doen in jouw 

omgeving? 

Jeugdhulpregio/gemeentegroep 

5a 

neg 

5a 

pos 

5b 

neg 

5b 

pos 

5c 

neg 5c pos 

6a  

neg 

6a  

pos 

6b  

neg 

6b  

pos 

6c  

neg 

6c  

pos 

Achterhoek 3% 73% 2% 62% 3% 68% 5% 68% 4% 48% 6% 49% 

Arnhem 1% 72% 1% 61% 7% 65% 6% 67% 4% 44% 3% 48% 

Eemland 10% 43% 7% 30% 10% 30% 7% 40% 7% 20% 7% 23% 

Friesland 1% 67% 0% 54% 3% 67% 4% 65% 5% 32% 5% 38% 

Holland-Rijnland 0% 88% 0% 63% 0% 88% 0% 75% 0% 75% 0% 88% 

Midden IJssel/Oost Veluwe 1% 66% 1% 59% 4% 58% 6% 62% 1% 32% 4% 37% 

Midden-Holland 7% 55% 6% 45% 10% 54% 13% 56% 9% 28% 10% 42% 

Noord Veluwe 0% 79% 4% 66% 2% 68% 2% 68% 2% 40% 4% 34% 

Rijnmond 6% 61% 3% 56% 8% 50% 14% 51% 15% 35% 6% 35% 

Rivierenland 6% 58% 5% 49% 5% 57% 8% 57% 8% 43% 5% 41% 

West-Friesland 7% 50% 4% 46% 18% 50% 7% 50% 14% 21% 15% 41% 

Zeeland 8% 56% 6% 58% 6% 49% 6% 58% 8% 44% 5% 35% 

Zuidoost Brabant 4% 68% 2% 62% 4% 62% 3% 63% 2% 37% 2% 45% 

                          

Gemeenten met weinig cliënten 5% 60% 4% 56% 5% 57% 5% 57% 6% 35% 4% 40% 

Gemeenten met weinig tot veel cliënten 3% 68% 2% 57% 4% 61% 6% 62% 4% 43% 4% 43% 

Gemeenten met veel cliënten 2% 68% 3% 58% 6% 62% 7% 65% 4% 38% 6% 44% 
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Tabel 3a: Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp - Toegankelijkheid (vraag 1) en Kwaliteit van hulp (vraag 2): % OUDERS dat soms of nooit (neg) respectievelijk vaak 

of altijd (pos) heeft aangekruist 

 1a 

neg 

1a 

pos 

1b 

neg 

1b 

pos 

1c 

neg 

1c 

pos 

2a 

neg 

2a 

pos 

2b 

neg 

2b 

pos 

2c 

neg 

2c 

pos 

2d 

neg 

2d 

pos 

2e 

neg 

2e 

pos 

2f  

neg 

2f  

pos 

2g 

neg 

2g 

pos 

Achterhoek 28% 64% 19% 77% 11% 86% 9% 84% 16% 59% 15% 77% 6% 86% 12% 81% 7% 87% 3% 91% 

Arnhem 29% 70% 34% 62% 19% 77% 15% 79% 23% 56% 21% 76% 9% 85% 16% 79% 11% 85% 5% 92% 

Eemland 19% 77% 41% 53% 36% 58% 33% 62% 42% 38% 36% 53% 21% 71% 35% 59% 24% 72% 15% 81% 

Friesland 21% 78% 38% 60% 26% 72% 21% 76% 29% 57% 23% 75% 11% 86% 21% 75% 15% 81% 8% 88% 

Holland-Rijnland 24% 76% 45% 54% 41% 57% 27% 72% - - 33% 67% 12% 87% 32% 66% 15% 85% 5% 95% 

Ijselland 12% 86% 17% 79% 17% 82% 11% 87% 18% 47% 14% 80% 5% 88% 12% 83% 7% 88% 3% 91% 

Midden-Ijssel/OV 22% 76% 31% 65% 23% 74% 16% 80% 25% 59% 21% 76% 9% 86% 19% 77% 13% 85% 7% 91% 

Midden-Holland 27% 68% 32% 63% 26% 70% 21% 73% 27% 54% 22% 71% 10% 84% 19% 74% 13% 81% 6% 99% 

 

Noord Veluwe 18% 81% 22% 77% 22% 77% 17% 80% 35% 53% 22% 78% 8% 91% 19% 

 

80% 9% 89% 

 

4% 

 

88% 

Rijnmond 26% 71% 38% 59% 27% 70% 24% 74% 39% 52% 28% 68% 19% 76% 23% 72% 18% 77% 12% 94% 

Rivierenland 45% 55% 48% 48% 30% 64% 30% 61% 36% 45% 23% 70% 11% 80% 25% 66% 14% 80% 11% 82% 

 

West-Friesland 28% 70% 

 

42% 55% 34% 62% 25% 70% 34% 42% 

 

30% 65% 13% 81% 23% 

 

70% 14% 82% 

 

7% 

 

82% 

 

Zeeland 17% 82% 28% 70% 22% 75% 24% 75% 30% 54% 18% 80% 8% 88% 26% 

 

74% 11% 89% 

 

5% 

 

89% 

 

Zuidoost Brabant 24% 70% 29% 61% 21% 69% 14% 80% 25% 54% 22% 71% 9% 83% 17% 

 

77% 9% 86% 

 

5% 

 

95% 

 

Gem. met weinig cliënten 

23% 71% 36% 55% 27% 64% 22% 72% 29% 48% 25% 68% 12% 79% 23% 

 

 

70% 14% 81% 

 

 

7% 

 

 

88% 

Gem. met weinig tot veel cl.  

22% 75% 26% 71% 23% 74% 13% 82% 22% 57% 19% 75% 7% 87% 16% 

 

79% 9% 87% 

 

4% 

 

91% 

Gem. met veel cliënten 

27% 69% 34% 63% 25% 73% 17% 78% 24% 56% 21% 74% 9% 85% 18% 

 

77% 11% 85% 

 

6% 

 

90% 



 

 

 

Pagina 55 van 56 C. Vergelijkende informatie  

 

 

Tabel 3b: Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp - Effecten hulp op opgroeien (vraag 3) en zelfstandigheid (vraag 4): % OUDERS dat veel of beetje 

slechter (neg) respectievelijk veel of beetje beter (pos) heeft aangekruist 

3. Wat is het effect van de hulp op hoe uw kind opgroeit?  

  

3a  

neg 

3a  

pos 

3b  

neg 

3b 

pos  

3c 

neg 

3c 

pos 

3d  

neg 

3d  

pos 

4a  

neg 

4a  

pos 

4b  

neg 

4b  

pos 

4c 

neg 

   

Achterhoek 2% 74% 3% 64% 2% 66% 0% 68% 1% 64% 2% 62% 2%    

Arnhem 2% 79% 1% 67% 1% 61% 3% 51% 1% 59% 0% 61% 1%    

Eemland 13% 63% 9% 60% 13% 59% 10% 45% 13% 49% 17% 50% 17%    

Friesland 4% 76% 4% 68% 2% 69% 4% 57% 1% 56% 2% 60% 3%    

Holland-Rijnland 6% 68% 5% 64% 6% 63% 5% 55% 5% 45% 4% 50% 2%    

Ijsselland 2% 82% 2% 72% 3% 68% 3% 55% 25% 45% 25% 39% 15%    

Midden IJssel/Oost Veluwe 2% 83% 3% 70% 2% 64% 1% 55% 1% 58% 1% 59% 1%    

Midden-Holland 4% 75% 4% 68% 3% 64% 3% 52% 4% 54% 3% 58% 3%    

Noord Veluwe 1% 82% 4% 72% 3% 67% 1% 61% 1% 65% 1% 67% 3%    

Rijnmond 5% 77% 4% 64% 5% 62% 3% 56% 2% 54% 2% 60% 3%    

Rivierenland 2% 75% 2% 66% 0% 59% 2% 48% 2% 45% 0% 52% 5%    

West-Friesland 4% 71% 2% 62% 4% 57% 2% 43% 1% 51% 1% 52% 2%    

Zeeland 3% 76% 5% 59% 5% 61% 4% 54% 1% 51% 1% 53% 3%    

Zuidoost Brabant 4% 79% 4% 66% 3% 58% 3% 52% 2% 53% 2% 57% 3%    

                   

Gemeenten met weinig 

cliënten 5% 74% 4% 65% 4% 59% 3% 47% 4% 51% 4% 54% 5% 

   

Gemeenten met weinig tot 

veel cliënten 3% 77% 3% 66% 3% 63% 3% 54% 5% 55% 6% 56% 4% 

   

 

Gemeenten met veel cliënten 3% 77% 3% 67% 3% 65% 2% 55% 2% 59% 2% 60% 2% 
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 Tabel 3c: Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp - Effecten hulp op zelfredzaamheid (vraag 6) en meedoen (vraag 5): % OUDERS dat veel of beetje 

slechter (neg) respectievelijk veel of beetje beter (pos) heeft aangekruist 

 5. Wat is het effect op hoe uw kind mee kan doen in zijn/haar 

leefomgeving? 6. Wat is het effect van de hulp op uw zelfredzaamheid? 

 5a neg 5a pos 5b neg 5b pos 5c neg 5c pos 6a neg 6a pos 6b neg 6b pos 6c neg 6c pos 

Achterhoek 3% 69% 2% 46% 1% 52% 0% 55% 0% 52% 0% 68% 

Arnhem 1% 68% 1% 41% 2% 43% 0% 44% 0% 28% 2% 48% 

Eemland 10% 60% 9% 38% 9% 43% 13% 42% 10% 31% 14% 45% 

Friesland 5% 64% 3% 40% 3% 45% 2% 53% 2% 41% 3% 55% 

Holland-Rijnland 7% 59% 6% 38% 6% 42% 5% 55% 1% 36% 7% 59% 

Ijsselland 3% 69% 3% 44% 2% 45% 2% 62% 2% 50% 3% 59% 

Midden Ijssel/OV 4% 72% 2% 40% 1% 48% 1% 47% 1% 32% 3% 57% 

Midden-Holland 4% 62% 4% 37% 3% 42% 3% 43% 2% 33% 4% 47% 

Noord-Veluwe 4% 78% 1% 51% 3% 48% 3% 53% 3% 38% 6% 57% 

Rijnmond 6% 64% 4% 39% 2% 48% 2% 43% 2% 36% 5% 52% 

Rivierenland 0% 61% 2% 36% 0% 30% 7% 48% 2% 20% 0% 30% 

West-Friesland 1% 64% 5% 32% 4% 37% 2% 42% 2% 32% 4% 48% 

Zeeland 3% 67% 4% 43% 4% 50% 0% 54% 0% 34% 4% 58% 

Zuidoost-Brabant 4% 70% 2% 34% 3% 42% 2% 48% 2% 35% 3% 49% 

                         

Gem. met weinig 

cliënten 4% 65% 4% 36% 4% 42% 3% 47% 2% 36% 4% 49% 

Gem. met weinig tot 

veel cl. 3% 69% 3% 44% 3% 48% 2% 51% 2% 37% 4% 52% 

Gem. met veel 

cliënten 4% 67% 3% 40% 2% 45% 2% 48% 1% 33% 4% 54% 

 

 


