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Aanleiding 
 
De gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo, Venray, Gennep en Bergen voeren sinds 2017 (?) 
gezamenlijk een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit om inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten met 
ondersteuning vanuit de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.  
Dit rapport toont de belangrijkste resultaten van deze onderzoeken op regionaal niveau en toont de 
verschillen tussen de gemeenten. Door de resultaten van de gemeenten naast elkaar te leggen kunnen de 
gemeenten van elkaars beleid en uitvoering leren.  
 
Vanuit de Jeugdwet zijn gemeenten verplicht jaarlijks de cliënttevredenheid teonderzoeken onder een 
representatief aantal jongeren en ouders die gebruik hebben gemaakt van hulp of ondersteuning die onder 
de Jeugdwet valt. 
De samenwerkende gemeenten hebben samen met ZorgfocuZ geïnventariseerd welke thema’s in het kader 
van de jeugdhulp belangrijk zijn te bevragen.  
Conform de huidige opzet van het CEO zijn in 2019 twee doelgroepen aangeschreven door middel van een 
uitnodigingsbrief, vragenlijst en antwoordenvelop: 

- Ouders van jongeren tot 18 jaar die in 2018 gebruik hebben gemaakt van jeugdhulp 
- Jongeren ouder dan 12 jaar die in 2018 gebruik hebben gemaakt van jeugdhulp 

 
Zowel schriftelijk als digitaal kon men reageren. De responscijfers voor de regio voor 2018 waren: 
 

 Uitgezette 
vragenlijsten 

Ingezonden 
vragenlijsten 

% respons 

Ouders van jongeren tot 
18 jaar met gebruik 
jeugdhulp in 2018 

3681 870 23,6% 

Jongeren ouder dan 12 
jaar gebruikmakend van 
jeugdhulp in 2018 

1842 387 21% 

 
De thema’s waarover vragen gesteld zijn aan beide doelgroepen waren:  

- Over uzelf  
- Op weg naar de hulp via gemeente of verwijzer  
- De kwaliteit van de hulp of begeleiding door de zorgaanbieder 
- Wat heeft men aan de hulp of begeleiding gehad 
- Andere hulp of ondersteuning die men krijgt 

 
Op hoofdlijnen geeft de enquête daarmee een beeld van: 

- Enkele kenmerken van de respondenten  
- Het resultaat (gaat het beter) 
- De aanvraag (wachttijd op eerste gesprek, beoordeling kwaliteit van het contact met consulent 

sociaal domein of wijkteamlid) 
- Tevredenheid t.a.v. de kwaliteit van de hulp en ondersteuning 
- Enkele verbeterpunten die genoemd worden 
- Of er ook nog andere hulp ontvangen wordt  

 
Naar aanleiding van de lage respons op de CEO's Jeugd is er in 2018 door de adviesraad Horst aan de Maas 
een ad-hoc werkgroep gestart die de enquête heeft doorgenomen. De aanbevelingen zijn in 2019 
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mondeling doorgezet naar de gemeente Horst aan de Maas. Aangezien de enquêtes regionaal worden 
opgesteld, kon de gemeente niet aan alle gevraagde aanbevelingen voldoen.  
Hierop heeft de werkgroep Jeugd de hulp ingeroepen van Burgerkracht om te komen tot een regionale 
samenwerking met andere adviesraden op het gebied van Jeugdzorg. 
Vanuit de adviesraden in de regio wordt veel waarde gehecht aan de ervaringen van cliënten in de 
jeugdzorg.  
De leden van de regionale adviesraden zijn daarom in september 2020  bijeengekomen en hebben de opzet 
van het cliëntervaringsonderzoek besproken.  
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Bevindingen 
 
 
In het overleg eind september zijn de adviesraden van Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray tot de 
volgende zorgen t.a.v. het CEO jeugd gekomen: 
 
- Te lage respons en representativiteit 
De respons onder jongeren ouder dan 12 jaar die gebruik maken van jeugdzorg is aan de lage kant. Voor de 
regio Noord-Limburg bedroeg de respons 387 ingezonden vragenlijsten. Wij schatten dat uitgaande van de 
CBS cijfers dat dit betekent dat de rapportages gebaseerd zijn op de ervaringen van minder dan een kwart 
van de jongeren ouder dan 12 met jeugdhulp.  
Op gemeenteniveau kan bovendien een relatief grote foutmarge ontstaan. 
In Horst aan de Maas bijvoorbeeld zijn 129 vragenlijsten verzonden en de respons was 30. Dit leidt tot een 
statistische foutmarge van 16,1%. Een nauwkeurigheidsmarge van 16,1% houdt in dat wanneer 
bijvoorbeeld 50% van de jongeren met jeugdhulp in Horst aan de Maas aangeeft zeer tevreden te zijn met 
de zorg, het daadwerkelijke percentage tussen de 33,9% en 66,1% ligt.  
- Vraagtekens bij de validiteit 
Als adviesraden stellen wij vraagtekens bij de validiteit van het onderzoek. Met andere woorden wordt er 
gemeten wat beoogd wordt te meten?  Het gevaar van vertekende resultaten met name onder de 
doelgroep jongeren ouder dan 12 jaar die gebruik maken van jeugdzorg is groot. Antwoorden kunnen 
sociaal wenselijke antwoorden zijn of gevoelig liggen en vragen kunnen niet duidelijk zijn voor deze 
leeftijdsgroep. Daarnaast kunnen de antwoorden van respondenten niet representatief zijn voor de 
jongeren die niet gereageerd hebben of niet bevraagd zijn. De vraag kan gesteld worden of de huidige 
gehanteerde methode van enquêteren wel de meest geschikte is gezien het onderwerp en de doelgroep  
- Informatiewaarde onderzoek 
De door middel van de enquêtes opgehaalde informatie geeft alleen een globaal beeld. Bijv. in Horst aan de 
Maas:  

o ‘Ik word goed geholpen bij mijn vragen en problemen’ (71% ) 
o ‘Ik voel mij beter’ (94%) 
o ‘Ik kreeg snel een eerste gesprek’ (83%) 

Voor de regio is het gemiddelde rapportcijfer voor hulp en begeleiding 7,4.  
Al met al biedt de enquête weinig achtergrondinformatie over wat er daadwerkelijk speelt t.a.v. de 
jeugdzorg en geeft weinig verklarende informatie en richting wat betreft mogelijke en noodzakelijke 
verbeteringen.  
- Actualiteit onderzoek 
De gehanteerde methodiek geeft een vertraagd beeld. Het gevolg is dat mogelijke ontwikkelingen en 
verbeterpunten in de zorg  (te) laat gesignaleerd worden. We kijken nu naar de cijfers over 2018. Om 
betrouwbare trendmatige ontwikkelingen over de tijd te zien zijn meerdere jaren nodig.  
 
Als adviesraden achten wij het van groot belang dat betere  informatie beschikbaar komt over hoe de 
jeugdzorg uitpakt. Te meer omdat: 
- Het aandeel jongeren met jeugdhulp in de regio Noord-Limburg is groot:  
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Gemeente 

Jongeren met jeugdhulp  
% van jongeren tot 18 jaar 
CBS jeugd | 2H 2019 

Horst aan de Maas 10,3% 
Peel en Maas  7,6% 
Venlo 11,6% 
Venray 10,9% (=1164 jongeren) 
Bergen 8,8% 
Gennep 10,2% 
Noord-Limburg 10,4% 
Nederland 10,5% 

 
- De kosten van jeugdhulp maken een groot deel van de uitgaven in het sociaal domein uit en stijgen. 

Daarnaast leiden ze landelijk in de meeste gemeenten tot tekorten 
- De regio Noord-Limburg wijkt niet af van de algemene ontwikkelingen met betrekking tot jeugdhulp in 

Nederland. Er zijn de afgelopen jaren talloze artikelen en rapporten over de problematiek in de 
landelijke  jeugdzorg verschenen die naar  alle waarschijnlijkheid ook regionaal spelen. 

 
Het huidige cliëntervaringsonderzoek jeugd geeft al met al een te globaal beeld en is mogelijk niet valide en 
representatief t.a.v. de ervaringen met jeugdhulp.  
Het rapport biedt vooral waarde om significante verschillen tussen de gemeenten onderling te signaleren. 
Maar die zijn volgens het regiorapport CEO over 2018 beperkt tot wat betere ervaringen van ouders  in 
Venray met de kwaliteit van de hulp of begeleiding en het contact met de gemeente en wat mindere 
ervaringen in Venlo op deze punten.  
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Advies 
 
Als adviesraden adviseren wij daarom om voor de regio Noord- en Midden Limburg een aanvullende 
onderzoeksopzet te ontwikkelen die meer is toegespitst op de daadwerkelijke situatie van de jeugdhulp in 
onze regio en waarmee een actueler, vollediger en betrouwbaarder beeld van de geleverde en de 
gewenste jeugdhulp ontstaat zodat waar nodig het beleid verbeterd kan worden of kan worden 
bijgestuurd.  
 
Deze aanvulling moet leiden tot meer inzicht in: 
- Verbeterpunten jeugdhulp en begeleiding in het algemeen en op het niveau van verschillende vormen 

van hulp en begeleiding 
- (mogelijke) knelpunten 
- Een betere kosteneffectiviteit van de jeugdzorg 
- De prestaties van zorgaanbieders. 
 
Dit kan bijvoorbeeld door aanvullend op de huidige landelijke enquête een andere opzet van interview of 
enquête te kiezen. Bijvoorbeeld door face-to-face enquêtes om zo met voldoende diepgang en gelegenheid 
tot doorvragen er bij ouders en jongeren erachter te komen of men tevreden is over de aangeboden hulp 
en waar en hoe verbeteringen noodzakelijk zijn. Denk bijv. aan spiegelgesprekken waarbij jongeren 
betrokken worden om aan te geven waar ze tegen aan zijn gelopen.  
Wij denken dat een combinatie van verschillende vormen van bevraging uit verschillende invalshoeken 
(triangulatie) tot een juister beeld leidt waarop de gemeentes hun beleid kunnen afstemmen. 
Ook coaches en begeleiders in het werkveld van de jeugdhulp kunnen hierin mogelijk een rol vervullen 
door gesprekken aan te gaan waarin diverse onderwerpen aan de orde komen. 
 
 

  


