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Geachte leden van de raad,
Zoals wij in de raadsinformatiebrief met het jaaroverzicht over 2015 hebben aangekondigd,
informeren wij u met deze brief over de cliënttevredenheid en kwaliteit van de Wmo- en
Jeugdhulpvoorzieningen. Voor de zomer van 2016 is het landelijke verplichte
Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo en Jeugdhulp uitgevoerd. Dit onderzoek hebben wij in
afstemming met de regiogemeenten gedaan. De resultaten staan in bijgevoegd rapport. Het CEO
geeft belangrijke informatie over de kwaliteit van Wmo- en Jeugdhulpvoorzieningen in Nijmegen,
omdat het ervaring van cliënten weergeeft. Vanuit de integrale verantwoordelijkheid die onze
gemeente heeft voor de kwaliteit van de Wmo- en Jeugdhulpvoorzieningen en het toezicht
daarop, hebben we naast het CEO een aantal andere stappen gezet om meer zicht op te krijgen
op de kwaliteit van Wmo- en Jeugdhulpvoorzieningen. In het tweede gedeelte van deze brief
informeren we u hierover.
Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo en Jeugdhulp
Na de transitie begin 2015 hebben de gemeenten in Nederland voor de zomer van 2016 voor het
eerst het door het rijk verplichte cliëntervaringsonderzoek (CEO) uitgevoerd onder hun cliënten
Wmo en Jeugdhulp. In Nijmegen gaat het in totaal om zo’n 14.000 cliënten, waarvan er medio
juni bijna 4.400 zijn aangeschreven. Respondenten kregen een schriftelijke vragenlijst thuis
gestuurd, maar konden ook online meedoen. De vragen betroffen zowel het proces van de
aanvraag (contacten, bejegening) als de kwaliteit en het effect van de hulp. Een belangrijk deel
van de enquête bestond uit landelijk vastgestelde, deels verplichte, vragen.
De algehele respons was 31%, variërend van 49% bij de cliënten huishoudelijke hulp tot rond de
20% bij de categorieën beschermd wonen (Wmo) en zorg met verblijf (jeugd).
De resultaten geven een algemeen beeld van de ervaringen van cliënten. Dit beeld is op vrijwel
alle punten positief. Bij cliënten beschermd wonen Wmo, bij cliënten die minder hulp hebben dan
voor de transitie en bij ouders van jongeren die in een Jeugdhulpvoorziening wonen, wijkt de
waardering op een aantal punten in (iets) ongunstige zin af van het gemiddelde. Ook geven
Jeugdhulpcliënten en hun ouders vaker aan dat de samenwerking tussen instellingen beter kan.
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Bij het positieve beeld hoort de kanttekening dat voor sommige deelgroepen de respons beperkt
is. Ook is de kans aanwezig dat de ervaringen van groepen met complexe problematiek en
(kleinere) groepen met specifieke voorzieningen minder naar voren komen in dit onderzoek.
Registraties van klachten en bezwaren en aanvullend (kwalitatief) onderzoek kunnen het beeld
completeren. Om in te zoomen op specifieke doelgroepen en diepgaander inzicht te krijgen,
hebben we aan de respondenten gevraagd of zij mee willen doen aan vervolgonderzoek door
middel van aanvullende enquetes (panel) of interviews. Zo zijn de regiogemeenten in
samenwerking met de Academische Werkplaats Jeugd van de Radboud Universiteit bezig met de
organisatie van een transformatiedialoog ‘Cijfers vertalen met verhalen’ in het najaar, met ouders
en jeugdigen die hebben aangegeven mee te willen doen aan interviews.
In de regionale vergelijking is het beeld in alle gemeenten eveneens positief. In Wijchen en ook
Druten zijn de scores nog iets positiever. De score van Nijmegen blijft op veel punten enigszins
achter. Grootstedelijke problematiek kan hierbij een rol spelen. Daarnaast speelt mee dat in de
Nijmeegse populatie de (regionale) cliënten beschermd wonen zijn opgenomen en in Nijmegen
relatief veel cliënten met Wmo-begeleiding hebben gereageerd op de enquête, een doelgroep
met over het algemeen complexere problematiek dan bijvoorbeeld de doelgroep van hulp bij het
huishouden.
Kwaliteit
Wij hebben verschillende instrumenten om de kwaliteit van Wmo- en Jeugdhulpvoorzieningen te
borgen. Deels gaat het om bestaande (wettelijk verplichte), deels om nieuwe instrumenten en
deels om ontwikkelingstrajecten. We noemen hieronder de belangrijkste.
Bestaande instrumenten
- Overkoepelend cliëntervaringsonderzoek (zie hiervoor)
- Klanttevredenheidsonderzoeken zorgaanbieders
Zorgaanbieders van Wmo-maatwerkvoorzieningen en Jeugdhulpvoorzieningen zijn
verplicht op instellingsniveau klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren.
- Exitonderzoeken SWT’s Nijmegen
De Nijmeegse Sociaal Wijkteams voeren exitonderzoeken uit na afloop van een traject of
gesprek(ken).
- Kwaliteitseisen contracten
Wij stellen in de contracten kwaliteitseisen aan zorgaanbieders van Wmo- en
Jeugdhulpvoorzieningen, bijvoorbeeld qua opleiding, kwaliteitssysteem en de toepassing
van kantelingsprincipes. In begeleidings- en behandelplannen moeten heldere doelen en
daaraan gekoppelde acties zijn opgenomen die periodiek geëvalueerd worden. Specifiek
voor Jeugdhulp geldt dat alle professionals geregistreerd moeten zijn in een landelijk
beroepsregister. In de kwartaalgesprekken die de contractmanagers ROB voeren met de
aanbieders wordt aandacht besteed aan de voortgang op dit onderwerp.
- Klachtenregeling/klachtencommissie/vertrouwenspersoon
Gecontracteerde instellingen en sociaal wijkteams hebben een klachtenregeling met een
onafhankelijke klachtencommissie. Zowel voor Wmo als Jeugdhulp hebben de
gemeenten in de regio Nijmegen een vertrouwenspersoon die cliënten kunnen
inschakelen bij klachten. De vertrouwenspersonen bemiddelen en ondersteunen cliënten
bij het indienen van een klacht. Zij stellen rapportages op waaruit wij trends in knelpunten
in de zorg kunnen destilleren.
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Nieuwe instrumenten
- Controle en handhaving
Voor controle op de kwaliteit hebben wij inmiddels diverse instrumenten ontwikkeld. De
landelijke Jeugdinspecties zijn verantwoordelijk voor onderzoek naar de kwaliteit van
1
Jeugdhulpvoorzieningen . Bij de Wmo is de gemeente zelf verantwoordelijk voor
onderzoek naar de kwaliteit. Hiervoor hebben we bij de GGD Wmo-toezicht ingericht die
signaal- en risicogestuurd kwaliteitsonderzoek doet op basis van een jaarplan. Daarnaast
zijn bij de afdeling Zorg en Inkomen van gemeente Nijmegen en het Instituut Bijzonder
Onderzoek/IBO (regiogemeenten excl. Nijmegen) handhavers aangewezen die
bevoegdheden hebben om onderzoek te doen naar rechtmatigheid en mogelijke fraude
bij de uitvoering van Wmo- en Jeugdhulpvoorzieningen. Op dit moment lopen er 2
fraudeonderzoeken en 3 kwaliteitsonderzoeken
We hanteren de zogenaamde ‘cirkel van naleving’ die bestaat uit uit vier visie-elementen:
vroegtijdig cliënten informeren (preventie), dienstverlening optimaliseren, vroegtijdige
detectie en afhandeling en sanctionering. Juist de combinatie van preventieve en
repressieve elementen sluit goed aan bij de insteek van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.
Specifiek gaat het bij preventie bijvoorbeeld om de verhoging van fraude-alertheid bij de
de toegang (sociaal wijkteams en GGD), begrijpelijke taal in beschikkingen en screening
vooraf van nieuwe aanbieders.
- Meldpunt Signalen Zorg
Wij hebben een proces ingeregeld om signalen die we krijgen over slechte kwaliteit of
vermoedens van fraude bij aanbieders gecoördineerd op te pakken. Bij het Regionaal
Ondersteuningsbureau (ROB) is een meldpunt Signalen ingeregeld. Signalen worden in 4
fasen in behandeling genomen:
1. de startfase: adequate registratie en eventueel vooronderzoek;
2. de beoordelingsfase: voldoet de melding aan de criteria, zoals ernst, frequentie
en controleerbaarheid;
3. de onderzoeksfase: uitvoering van onderzoek aan de hand van een plan van
aanpak;
4. de adviesfase: advies op basis van rapport met bevindingen en eventueel
nemen van maatregelen via beschikking, zoals opstellen van een verbeterplan
door een zorgaanbieder binnen een gestelde termijn of terugvordering van
zorggelden.
Voorafgaand aan de onderzoeksfase wordt in een regionale projectgroep Kwaliteit en
2
handhaving met een integrale blik bepaald welk vervolg of onderzoek het beste gegeven
kan worden aan de melding: een gesprek met de zorgaanbieder, het uitvoeren van
kwaliteitscontrole, onderzoek door het Wmo-toezicht (GGD) of door een landelijke
Jeugdinspectie en/of fraude-onderzoek. Het nemen van handhavingsmaatregelen is voor
de regionaal gecontracteerde partijen, uitgezonderd organisaties die in één gemeente
actief zijn, gemandateerd aan gemeente Nijmegen.
1

Op grond van de Jeugdwet voeren de inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg en Veiligheid en Justitie het landelijk
toezicht uit op de kwaliteit van de jeugdhulp.
2
De projectgroep wordt gevormd door bureauhoofd handhaving gemeente Nijmegen, de manager van de
gemeenschappelijke regeling het Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO), toezichthoudend ambtenaar van de GGD (in het
kader van Wmo-toezicht), het Regionaal OndersteuningsBureau (ROB)/contractmanagement, beleidsadviseurs, businesscontroller en juridisch adviseur.
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Ontwikkelingstrajecten
- Kwaliteitsdialoog
Wij hebben met een aantal zorgaanbieders gesproken over de vraag waarop we zouden
moeten focussen bij kwaliteitscontrole. Op basis hiervan hebben we de kwaliteitseisen in
de contracten voor 2017 aangescherpt.
- 360 graden feedback/horizontale verantwoording.
Dit instrument is in ontwikkeling. Het is de bedoeling dat alle betrokkenen feedback
kunnen leveren op de geleverde zorg door de zorgaanbieder. Gedacht moet worden aan
cliënten, medewerkers, toeleiders (sociaal wijkteams, huis- en jeugdartsen, etc).
- Indicatoren
Wij hebben regionaal een lijst met indicatoren opgesteld op basis van de uitgangspunten
en doelstellingen uit de regionale beleidsnota “Kracht door Verbinding - de
ontwikkelopgaven voor de transitie van Jeugdzorg en AWBZ-taken nader uitgewerkt”
(2013). Ten behoeve van de jaarrapportage over 2016 ontwikkelen wij een opzet voor de
monitoring van deze indicatoren in combinatie met een kwalitatieve evaluatie van Kracht
door Verbinding.
De uitkomsten van de genoemde onderzoeken geven een goed beeld over de kwaliteit van de
geleverde zorg en vormen de aanleiding voor individuele of algemene verbeterslagen. Deze
voeren we waar mogelijk door in goede afstemming met alle betrokkenen. Het totale
kwaliteitsproces dat we hebben opgezet willen we blijven doorontwikkelen. Dit zal onder andere
resulteren in een beleidsnotitie Kwaliteit die in voorbereiding is en waarover u voor de zomer van
2017 over wordt geïnformeerd.

Hoogachtend,
college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester,

De Gemeentesecretaris,

drs. H.M.F. Bruls

mr. drs. A.H. van Hout

Aantal Bijlagen:
1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Nijmegen 2016
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Samenvatting en belangrijkste resultaten
Achtergrond en opzet onderzoek
Na de transitie begin 2015 hebben de gemeenten in Nederland dit voorjaar voor het eerst het door het rijk
verplichte cliëntervaringsonderzoek (CEO) uitgevoerd onder hun cliënten Wmo en Jeugdhulp.
In Nijmegen gaat het in totaal om zo’n 14.000 cliënten, waarvan er medio juni bijna 4400 zijn aangeschreven
(2800 Wmo-cliënten, 600 jeugdhulpcliënten van 15 jaar en ouder en 1000 ouders van jeugdhulpcliënten tot en
met 14 jaar). Bij meer dan tweederde van de Wmo-cliënten gaat het om personen die al voor 1 januari 2015
cliënt waren, bij 20 tot 25% om “nieuwe cliënten”. Bij de jeugdhulp is het aandeel nieuwe cliënten naar
schatting om en nabij 40%.
Respondenten kregen een schriftelijke vragenlijst thuis gestuurd, maar konden ook online meedoen. De
vragen betroffen zowel het proces van de aanvraag (contacten, bejegening) als de kwaliteit en het effect van
de hulp. Een belangrijk deel van de enquête bestond uit landelijk vastgestelde, deels verplichte, vragen.
De algehele respons was 31%, variërend van 49% bij de cliënten huishoudelijke hulp tot rond de 20% bij de
categorieën beschermd wonen (Wmo) en zorg met verblijf (jeugd).
In deze rapportage wordt verslag gedaan van de bevindingen. In overleg met de beleidsafdeling zal worden
bekeken wat voor specifieke vervolganalyses of –rapportages gewenst zijn. Daarbij is het ook mogelijk om
gebruik te maken van de medewerking van respondenten die aan dit onderzoek hebben meegedaan. Circa
550 hebben zich bereid verklaard mee te doen aan korte enquêtes naar hun ervaringen met ondersteuning
en 250 respondenten willen aan wat uitgebreidere interviews deelnemen.

Positief beeld ervaringen en waarderingen
De bevindingen van het cliëntervaringsonderzoek leiden over de hele breedte tot een positief beeld, zowel
bij de cliënten Wmo de Jeugdhulp, incl. ouders. Bij verreweg de meeste vragen geeft tweederde tot
driekwart van de respondenten een antwoord waaruit tevredenheid blijkt. Dat geldt voor vragen over het
proces, zoals de contacten met professionals (Sociaal Wijkteam, huisarts, school etc.), het
keukentafelgesprek, de informatievoorziening en de mate waarin men serieus werd genomen. Maar het
geldt ook voor de vragen m.b.t. de instellingen, de kwaliteit van de hulp en het resultaat ervan (helpt de
ondersteuning). Wmo-cliënten geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,7 voor het nut van de hulp die men
heeft gekregen. Het rapportcijfer bij de jeugdhulp is evenzo positief, maar ligt toch iets lager: 7,5 bij de
ouders van de groep tot en met 14 jaar en 7,0 bij de jongeren van 15 jaar en ouder.

Op onderdelen tevredenheid minder
Op een aantal punten wijkt de waardering in (iets) ongunstige zin af van het gemiddelde:
 Onder de Wmo-cliënten beschermd wonen Nijmegen is de tevredenheid over een aantal zaken
minder, zoals de snelheid waarmee men geholpen wordt. Verder is de jongste groep cliënten (tot 35
jaar) minder tevreden dan gemiddeld.
 Bij Wmo-cliënten bij wie de hulp na de transitie is verminderd is de tevredenheid iets minder hoog
dan bij degenen bij wie de hulp ongewijzigd is gebleven of verhoogd.
 Het rapportcijfer voor de (kleine) responsgroep ouders van cliënten jeugdhulp met verblijf is een
stuk lager (6,7) dan dat van ouders van jeugdhulpcliënten zonder verblijf (7,6)
 Bij de geënquêteerde jeugdhulpcliënten en hun ouders wordt vaker naar voren gebracht dat de
samenwerking tussen de instellingen beter kan.
 In de open vragen zijn door een kwart tot een derde van de Wmo-respondenten punten van
ontevredenheid toegelicht. Zaken die zijn aangeroerd zijn de wijze waarop de hulp wordt
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uitgevoerd (deskundigheid, wisselen van hulpverleners), de behoefte aan meer ondersteuning dan
is toegekend, het achteruitgaan van de hulp en te weinig begrip. Bij de jongeren en hun ouders
worden hierbij vaker aspecten van het proces benoemd (bureaucratie, traagheid, niet gehoord
worden).
Overigens hebben bij de open vragen ook heel wat respondenten de kans aangegrepen om hun
tevredenheid met de voorzieningen nog eens te benoemen.
Voorts is het van belang te onderkennen dat bij de meeste vragen er een groep van 5 tot 15% is die niet
tevreden is. Uit de resultaten blijkt dat hierbinnen naar verhouding meer mensen met lagere inkomens in
voorkomen.

Belang aanvullend onderzoek naar specifieke groepen en problemen
De respons in dit onderzoek voor de verschillende groepen loopt uiteen van circa 20% tot bijna 50%. Op zich
zijn dit redelijke aantallen om uitspraken te kunnen doen, al zijn met name bij de jongeren die zorg met
verblijf krijgen en hun ouders de aantallen gerealiseerde enquêtes beperkt. Verder blijven ook andere
groepen achter in de respons, zoals de jongere leeftijdscategorieën en Turkse en Marokkaanse cliënten. Ook
geldt voor de jongere respondenten dat een groter aandeel op diverse vragen geen antwoord kon geven.
In het algemeen geldt voor alle groepen dat de kans reëel aanwezig is dat cliënten met (samenhangende)
kenmerken als psychische problematiek, lagere opleiding en meer gecompliceerde zorg naar verhouding
minder aan het onderzoek hebben deelgenomen. De kans bestaat dat dit tot een positieve vertekening heeft
geleid. Bijv. door aanvullend, meer kwalitatief ingestoken, onderzoek zijn hierover signalen naar boven te
brengen.
Daarnaast hebben we te maken met (kleinere) groepen met specifieke maatwerkvoorzieningen en mogelijk
ook eigen effecten van de decentralisatie. In een onderzoek als dit komt zoiets niet altijd naar voren. Daarom
is het van belang om ervoor te zorgen signalen hiervan op te kunnen vangen, bijv. via registraties van
klachten en bezwaren. Zo is het zinnig om de onderzoeksbevindingen uit de enquête naast de signalen te
leggen die komen uit klachtenregistratie van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg of uit de monitor
transitie jeugd. Daarnaast is het van belang kwalitatief onderzoek toe te passen bij (specifieke)
cliëntengroepen en professionals.
Een ander voorbeeld waarbij nadere analyse op zijn plaats is, is de betrokkenheid van de scholen. Bij de
jongere jeugd (tot en met 14 jaar) is er in tweederde van de gevallen sprake geweest van contact met de
school, bij de groep daarboven is dat naar eigen zeggen van de jongeren minder (54%). Een ruime
meerderheid is tevreden over dat contact, maar er zijn ook groepen voor wie dat niet geldt.

Eenzelfde onderzoek uitgevoerd in de regiogemeenten
Eenzelfde cliëntervaringsonderzoek is gehouden voor de gemeenten die samen met Nijmegen in het
regionaal samenwerkingsverband, nl. Heumen, Wijchen, Berg en Dal, Druten en Mook en Middelaar. Voor
Beuningen was er een eigen uitvoering van het onderzoek. Hoofdstuk 4 verschaft een overzicht van de
belangrijkste vergelijkingscijfers voor de gemeenten (excl. Beuningen). Daaruit blijkt dat ook in de
regiogemeenten de waarderingscijfers hoog zijn, nu en dan nog iets hoger dan in Nijmegen.
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Hoofdstuk 1 Toelichting op het onderzoek
1.1 Achtergrond
Per 1 januari 2015 is voor de Wmo en Jeugdhulp een groot deel van de taken bij de gemeenten neergelegd als
het gaat om het regelen van maatwerkvoorzieningen voor mensen met een ondersteunings- of hulpvraag.
Gemeenten hebben na deze transitie de plicht om bij hun cliënten de ervaringen en waardering te meten via
cliëntervaringsonderzoek (CEO). Het CEO moet inzicht bieden in de ervaringen en tevredenheid van de
Wmo- en jeugdhulpcliënten. Met deze kennis kan de gemeente haar dienstverlening beter afstemmen op de
wensen en behoeften en ervoor zorgdragen dat cliënten in de toekomst (nog) beter worden ondersteund.
VNG en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontwikkelden in samenspraak met
gemeenten een voorgeschreven aanpak voor het onderzoek.
De eerste meting moet plaats (gehad) hebben in de eerste helft van 2016. Voor Nijmegen heeft het onderzoek
plaats gevonden in juni en de eerste helft van juli. Bijna 4400 cliënten zijn aangeschreven met het verzoek
mee te doen aan de enquête (zie voor verdere uitleg daarvan de volgende paragrafen).
Deze rapportage doet verslag van de bevindingen. Enerzijds gaat het daarbij om de verplichte vragen en de
vragen uit de modellijsten zoals die vanuit ministerie VWS en VNG zijn ontwikkeld. Anderzijds betreft het
aanvullende vragen uit landelijke modellen en “eigen” vragen die in de vragenlijsten zijn opgenomen. De
antwoorden op de landelijke vragen inmiddels teruggekoppeld als input voor de gemeentelijke monitor
sociaal domein.1
Nijmegen werkt voor Wmo en Jeugdhulp samen met een zestal regiogemeenten (Wijchen, Beuningen,
Druten, Berg en Dal, Heumen, Mook en Middelaar). In het “regionaal overleg Wmo en Jeugdzorg” zijn de
mogelijkheden tot afstemming doorgenomen. Sowieso zouden in het Nijmeegse onderzoek de regionale
cliënten beschermd wonen zijn meegenomen, omdat Nijmegen hierbij de centrumfunctie heeft en de
regionale cliënten registreert. Verder heeft het overleg ertoe geleid dat voor 5 van de 6 gemeenten de door
Nijmegen ontwikkelde vragenlijsten zijn toegepast, het veldwerk op eenzelfde wijze is georganiseerd en een
vergelijkbare rapportage als deze is samengesteld. Voor Beuningen zijn vragenlijst en rapportage afwijkend,
hoewel op onderdelen vergelijking van resultaten mogelijk is.
Regie en aanpak van het onderzoek lagen bij bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Nijmegen
(onderzoeksopzet, vragenlijstontwikkeling, analyse en rapportage). Het veldwerk is uitbesteed aan I&O
Research, een extern bureau (drukken en verzenden enquêtes, organisatie online-respons, verwerking
resultaten en aanleveren databestand). Hieronder volgt een toelichting op de onderdelen van de
onderzoeksopzet.

1

Resultaten op de verplichte WMO vragen worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl, resultaten op de landelijke
jeugdvragen worden teruggekoppeld aan het ministerie van VWS; de presentatievorm was op het moment van schrijven van deze
rapportage nog niet bekend. De cijfers die landelijk gepubliceerd (gaan) worden voor de verplichte c.q. landelijk vastgestelde vragen
kunnen heel licht afwijken van de cijfers in deze rapportage. Dat komt door kleine verschillen in de wijze waarop de data voor beide
doeleinden zijn verwerkt. De cijfers op waarstaatjegemeente.nl zijn volgens vaste instructies verwerkt, zodat gemeenten onderling
goed vergelijkbaar zijn. Zo moest de antwoordcategorie “geen mening” buiten beschouwing worden gelaten. In de rapportages is
deze categorie t.b.v. een volledige analyse wél meegenomen. Voor Nijmegen komt daar bij dat we de resultaten hebben gewogen naar
hoofdgroepen cliënten (d.w.z. naar type ondersteuning). E.e.a. blijkt een zeer gering effect te hebben ( 0 tot 2 procentpunten) en
nergens tot een andere duiding van resultaten te leiden.
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1.2 Afbakening onderzoekspopulatie
Een belangrijk onderdeel van de onderzoeksvoorbereiding, naast de vragenlijstontwikkeling, was het in
beeld krijgen en de afbakening van de onderzoekspopulatie, m.n. de verschillende cliëntengroepen
daarbinnen. Als je signalen en klachten van cliënten meet, dan is het van belang te weten van welke
deelgroepen die afkomstig zijn en hoe groot die deelgroepen zijn in het totaal. Vanuit de beschikbare
gegevens is een totaalbeeld opgesteld van de Nijmeegse cliënten voor Wmo en Jeugdhulp, op basis van de
indicaties voor voorzieningen die zij hebben gekregen.

Tabel 1 bevat het overzicht waarin een onderscheid is gemaakt naar zes hoofdcategorieën cliënten, 4 voor
Wmo en 2 voor Jeugdhulp. Overigens heeft een grote groep cliënten meerdere soorten indicaties, bijv.
begeleiding én huishoudelijke hulp, of (bij jeugd) ambulante hulp én daghulp.
Voorts is elke groep verdeeld naar een groep met enkel indicaties met een begindatum van voor 2015 en een
groep met minstens één indicatie uit 2015 of de eerste twee maanden van 2016. Dit kunnen ook hernieuwde
indicaties zijn van vòòr 2015. De groep met indicaties uit 2015 en 2016 bestaat uit circa 9100 personen (incl.
450 cliënten beschermd wonen uit de regio) en vormde de populatie voor het onderzoek, waaruit de
steekproef is getrokken. Met name voor deze cliënten kan de transitie zijn doorwerking hebben gehad en zal
er sprake geweest zijn van contact met professionals en gemeente en van mogelijke wijzigingen in de
voorzieningen. Bij de groep met indicaties met een begindatum van vòòr 2015 gaat het vooral om cliënten
die een voorziening voor een woningaanpassing hebben gekregen of een doorlopende voorziening voor
huishoudelijke hulp, vervoer of ambulante jeugdzorg. In al deze gevallen is in de registratie geen einddatum
opgenomen waarop de voorziening afloopt. Bij deze cliënten is de kans op contact na 2015 en wijzigingen in
de voorzieningen veel geringer.

typering indicatie naar soort voorziening
Wmo

Jeugd

Begindatum
<2015
1700

Begindatum
2015 of 2016
1100

Totaal

1900

1800

3700

250

2950

3200

200

1250

1450

ambulante zorg en/of daghulp bij de aanbieder

800

1700

2500

zorg met verblijf (pleegzorg, gezinsgericht,
gesloten, overig; inclusief combinatie met
ambulante of daghulp)

100

300

400

4950

9100

14050

woon- en/of rolstoel en/of vervoer (zonder andere
voorzieningen)
huishoud. hulp (incl. in combinatie met
woonvoorzieningen, vervoer en/of rolstoel)
begeleiding (incl. in combinatie met
huishoudelijke hulp of andere voorzieningen)
beschermd wonen

Totaal

2800

Tabel 1 Hoofdgroepen cliënten naar type en begindatum indicatie

1.3 Vragenlijsten
De vragenlijst voor de Wmo-cliënten begint met de korte verplichte, landelijk (VWS/VNG) vastgestelde
basislijst, gevolgd door een aanvullende lijst. De verplichte lijst bestaat uit 10 vragen over het contact (met
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gemeente, sociaal wijkteam, etc.), de kwaliteit van de ondersteuning en het effect van de ondersteuning. De
aanvullende vragen komen deels uit een eveneens landelijk vastgestelde, facultatieve modellijst, voor een
deel zijn het eigen “regionale” vragen zoals de wijze waarop de voorziening is geregeld, het sociaal
wijkteam, keukentafelgesprekken en de tevredenheid hiermee.
Voor de jeugdhulp is gebruik gemaakt van de twee vragenlijsten die – t.b.v. landelijk gebruik – ontworpen
zijn (door stichting Alexander), een voor jeugdigen en een voor ouders. Deze lijsten zijn niet verplicht
gesteld, maar aangeraden is ze te hanteren. De vragen betreffen de toegankelijkheid van de voorzieningen,
de uitvoering van de zorg en de effecten van de hulp op de cliënt, diens zelfredzaamheid etc. In het
Nijmeegse onderzoek zijn de vragen van Stichting Alexander grotendeels overgenomen en aangevuld met
enkele “regionale” vragenblokken over proces, keukentafelgesprek etc., zoals bij de Wmolijst. Voor het
aanvullen van de vragenlijsten zijn diverse adviescommissies geraadpleegd, waarbij onder meer Wmocliënten en ouderen vertegenwoordigd waren.

1.4 Steekproeftrekking en respons
Vanuit de aantallen (in de tweede kolom) van Tabel 1 is de steekproeftrekking opgezet. Voor wat betreft de
Wmo-groepen hebben we binnen de categorie beschermd wonen onderscheid gemaakt tussen de Nijmeegse
en regionale cliënten. Voor wat betreft de jeugdhulpcliënten is de keuze gemaakt om bij de cliënten tot en
met 14 jaar de ouders te benaderen en bij de cliënten van 15 jaar en ouder de jongeren zelf.

typering indicatie naar soort voorziening
Wmo

Jeugd

woon- en/of rolstoel en/of vervoer (zonder andere
voorzieningen)
huishoud. hulp (incl. in combin. met woonvoorz,
vervoer en/of rolstoel)
begeleiding (incl. in combinatie met huish. hulp of
andere voorzieningen)
beschermd wonen Nijmeegse cliënten

600

respons
absoluut
246

600

288

48,0

800

254

31,8

480

85

17,7

beschermd wonen cliënten regio

320

57

17,8

ambulante zorg en/of daghulp bij de aanbieder <=14jr
(ouders)
ambulante zorg en/of daghulp bij de aanbieder >=15jr
(jongeren)
zorg met verblijf (pleegzorg, gezinsgericht, gesloten,
overig; incl. combin. met ambulante of daghulp)
<=14jr (ouders)
zorg met verblijf (pleegzorg, gezinsgericht, gesloten,
overig; incl. combin. met ambulante of daghulp)
>=15jr (jongeren)

870

224

25,7

442

96

21,7

114

23

20,2

141

31

22,0

4367

1304

29,9

Totaal

uitgezet

respons
%
41,0

Tabel 2 Uitgezette enquêtes en respons
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Medio juni zijn aan alle personen uit de steekproef uitnodigingsbrieven en vragenlijsten verstuurd. Behalve
schriftelijk kon men via een link in de brief ook online meedoen. Bij het Wmo-onderzoek heeft 18% van de
respondenten dit gedaan, van de jeugd 26% en van de ouders 30%. Na twee weken is een rappel verstuurd.
Tabel 2 laat zien welke aantallen cliënten voor het onderzoek zijn benaderd en wat de respons is. Het totale
responspercentage is 29,9. Wel is de spreiding is groot, van 48,0% bij de cliënten huishoudelijke hulp tot
rond de 20% bij de categorieën beschermd wonen (Wmo) en zorg met verblijf (jeugd).
Verder blijkt dat vrouwen iets vaker hebben meegedaan dan mannen (34% versus 28%), dat de respons het
hoogst was in de oudere leeftijdsgroepen (45% bij 65 en ouder en 37% bij de klasse 50-64, tegen 20 tot 25% in
de leeftijdsklassen daaronder). Ook qua afkomst zij er verschillen: de respons van de Antilliaanse,
Surinaamse, Marokkaanse en Turkse groepen blijft flink achter (15 tot 20%), in tegenstelling tot de overige
niet-westers groepen die dezelfde respons hebben als de autochtone populatie (32%). Van de Nijmeegse
stadsdelen zijn de responspercentages van Zuid, Dukenburg en Noord het hoogst (34 tot 36%, van Centrum
met afstand het laagst (22%).

1.5 Vervolg
Op basis van het onderzoeksmateriaal zijn op verschillende manieren dooranalyses te maken. In deze
rapportage is dat nog beperkt gedaan in de vorm van uitsplitsingen van een aantal bevindingen naar leeftijd
en stadsdelen. Verdere uitsplitsing naar doelgroepen (huishoudens, etniciteit, gebieden) t.b.v. beleidsvragen
is mogelijk.
Daarnaast zijn vergelijkingen te trekken met de uitkomsten in andere steden. Dit benchmarken is mogelijk
wanneer de resultaten van de gemeenten gepubliceerd zijn. Dit gebeurt vanaf nu (september 2016) op
“waarstaatjegemeente.nl”, als onderdeel van de Monitor Sociaal Domein. En uiteraard is ook in regionaal
verband een vergelijkende analyse tussen de gemeenten mogelijk.
Vervolgonderzoek is onder meer mogelijk met medewerking van respondenten uit het onderzoek. In de
enquête is gevraagd of men eventueel vaker zou willen meewerken aan onderzoek naar ervaringen met de
ondersteuning en hulp. In totaal hebben circa 550 respondenten aangegeven te willen meewerken aan
kortere enquêtes (bijna 400 Wmo, 50 jongeren, meer dan 100 ouders). 250 respondenten hebben zich bereid
verklaard aan wat uitgebreidere interviews te willen deelnemen (bijna 200 Wmo, en circa 15 jongeren en 50
ouders).

1.6 Leeswijzer
De rapportage valt verder in twee delen uiteen. Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van de Wmo-enquête.
Achtereenvolgens gaan we in op de ondersteuning die mensen hebben gekregen, op de wijze waarop
contacten en proces rondom de ondersteuningsvraag zijn verlopen en tenslotte op de kwaliteit en het nut
van de ondersteuning. De (10) vragen uit de verplichte vragenlijst zitten verspreid in deze drie onderdelen,
samen met de aanvullende vragen.
Hoofdstuk 3 bevat de resultaten van de jeugdhulpenquête, met ook nu de verdeling in aard, proces en
kwaliteit van de hulp.
Voor elke gemeente in de regio wordt een afzonderlijke rapportage opgesteld van de bevindingen, inclusief
een vergelijking met de bevindingen uit de andere gemeenten, zowel voor Wmo als Jeugdhulp. In deze
rapportage vindt in hoofdstuk 4 deze vergelijking plaats.
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Hoofdstuk 2 Resultaten WMO-cliënten
2.1 Achtergrond en aard ondersteuningsvraag
Voorafgaand aan de beschrijving van ervaringen en waarderingen brengen we eerst enkele bevindingen
naar voren over de achtergrond en de aard van de ondersteuningsvraag. Bij de beschrijvingen maken we
binnen de Wmo-populatie onderscheid tussen de 5 responsgroepen: wonen-vervoer; huishoudelijke hulp;
begeleiding; beschermd wonen Nijmegenaren en beschermd wonen niet-Nijmegenaren.
Per 1 januari 2015 is de transitie van de zorg in werking getreden. Aan de respondenten in het onderzoek is
gevraagd aan te geven wanneer de ondersteuning is toegekend. Daarbij kan het om meerdere vormen gaan.
Uit de antwoorden (Tabel 3) valt op te maken dat minstens tweederde al vòòr 2015 cliënt was. Naar
schatting is 20% tot een kwart een “nieuwe” cliënt, d.w.z. sinds 1 januari 2015. Bij de cliënten huishoudelijke
hulp en de regionale cliënten beschermd wonen ligt het aandeel van voor 2015 hoger (meer dan driekwart).
Bij de groep wonen-vervoer is het aandeel nieuwe cliënten wat hoger (meer dan een derde).
Wanneer ondersteuning toegekend?
Na 2015
Voor én na 2015
Voor 2015
Weet niet
Totaal

Totaal WMO
20%
34%
32%
14%
100%

Tabel 3 Wanneer ondersteuning gekregen?

In de enquête is voorts geïnformeerd naar de redenen waarom men ondersteuning heeft gevraagd. Over het
geheel genomen is voor de hele Wmo-groep huishoudelijk werk het vaakst genoemd (50%, zie Figuur 1 ).
Daarna volgen redenen als eenzaamheid en het ontbreken van vervoer. In de categorie anders gaat het om
verbijzondering van de bestaande categorieën, maar wordt ook de behoefte aan begeleiding bij persoonlijke
problemen (psychisch, verslaving) naar voren gebracht.
Uiteraard verschillen de antwoordpatronen per responsgroep. Het wekt geen verbazing dat huishoudelijk
werk door bijna iedereen in de responsgroep huishoudelijke hulp als reden voor de hulpvraag is genoemd.
Niettemin spelen in deze groep ook andere redenen, zoals het ontbreken van vervoer, binnenshuis niet
kunnen bewegen, wassen-kleden en eenzaamheid. Bij de cliëntengroep begeleiding zijn huishoudelijk werk,
eenzaamheid en administratie de drie belangrijkste redenen. Bij de groep beschermd wonen horen
eenzaamheid en meer willen ondernemen bij de belangrijkste redenen.
Als je de totale groep respondenten beschouwt naar het soort hulp dat men heeft ontvangen dan blijkt 50%
hulp in het huishouden te hebben gekregen. Een kwart noemt vervoer en elk van de drie soorten
“gedragshulp”(begeleiding zelfstandig wonen, structuur aanbrengen, dagbesteding) is door iets meer dan
een kwart genoemd (Figuur 2).
Bekijk je dit per responsgroep, dan valt op dat huishoudelijke hulp ook bij 20 tot 40% van de cliënten wonenvervoer, begeleiding en beschermd wonen aan de orde is. Verder is er zowel bij begeleiding als beschermd
wonen voor 40 tot 50% van de cliënten sprake van begeleiding zelfstandig wonen, van begeleiding bij het
aanbrengen van structuur in het leven en van dagbesteding.
Behalve naar de voorzieningen is ook gevraagd naar de aanwezigheid van mantelzorg. 55% van de
respondenten geeft aan te beschikken over een of meer mantelzorgers.
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persoonlijke verzorging
huishouden
vervoer
bewegen binnenshuis
eenzaamheid
meer ondernemen
administratie
overbelasting mantelzorger
anders

17%
50%
24%
18%
34%
24%
29%
5%
38%

Figuur 1 Reden ondersteuningsvraag

hulp huishouden
rolstoel
scootmobiel
vervoer
woonvoorziening
begeleiding zelfstandig wonen
structuur aanbrengen
dagbesteding
beschermd wonen
anders

50%
13%
12%
25%
12%
30%
28%
27%
10%
20%

Figuur 2 Wat voor ondersteuning heeft men gehad?

Deels samenhangend met de bevindingen over de periode waarin de ondersteuning is toegekend (Tabel 3)
geeft ruim 40% van de respondenten aan dat er met de transities niets is veranderd en dat de ondersteuning
hetzelfde is gebleven (Tabel 4). Bij ongeveer een derde is er wel wat veranderd. Het vaakst genoemd (door
17%) is dat de eigen bijdrage in de kosten is verhoogd. Voor 16% is de ondersteuning gestopt (4%) of
verminderd (12%). Daarentegen is voor 12% de ondersteuning uitgebreid. 12% noemt een andere
aanpassing. 11% kan niet aangeven of er iets veranderd is. Opvallend is dat dit patroon voor de
verschillende voorzieningen redelijk overeenstemt. Alleen binnen de groep met vervoer en/of
woningaanpassingen is er in hogere mate sprake geweest van aanpassingen in de voorzieningen.
Veranderd in ondersteuning
Kreeg voor 2015 geen ondersteuning
Ondersteuning onveranderd
Ondersteuning gestopt
Ondersteuning verminderd
Ondersteuning uitgebreid
Eigen bijdrage verhoogd
Eigen bijdrage verlaagd
Andere aanpassing
Weet niet

Totaal WMO
14%
42%
4%
12%
12%
17%
3%
12%
11%

Tabel 4 Veranderingen in de ondersteuning na 2015
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2.2 Proces rond de ondersteuningsvraag
In deze paragraaf beschrijven we een aantal aspecten van het proces rond de ondersteuningsaanvraag: met
welke instanties hebben cliënten contact gezocht voor hun ondersteuningsvraag en hoe heeft men dat
contact ervaren? Vervolgens gaat het om de beleving hoe vervolgens met die vraag is omgegaan.

2.2.1 Met welke partijen is contact geweest en hoe is dat ervaren?
Van de Wmo-respondenten heeft 38% in de enquête aangegeven i.v.m. het regelen van de ondersteuning na
1 januari 2015 contact te hebben gehad met het sociaal wijkteam (Figuur 3). Bij de cliënten begeleiding was
dit wat meer (48%), bij de cliënten beschermd wonen aanzienlijk minder (minder dan een kwart).
Bijna tweederde (64%) was tevreden of heel tevreden over dat contact. Bij de cliënten huishoudelijke hulp,
woonvoorzieningen, vervoer en rolstoelen lag dit nog iets hoger (68-69%).

38% had contact met
sociaal wijkteam

10%

18%

4%

Heel tevreden
Tevreden

6%

Niet tevreden niet
ontevreden
Ontevreden

16%

Heel ontevreden

46%

Geen mening/nvt

Figuur 3 Mate van en tevredenheid over contact met sociaal wijkteam

4%

32% voerde
keukentafelgesprek

5%

Heel tevreden

5%

24%
Tevreden
Niet tevreden niet
ontevreden

17%

Ontevreden
Heel ontevreden
Geen mening/nvt

45%
Figuur 4 Frequentie van en tevredenheid met keukentafelgesprekken
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Voor ruim 80% leidde het contact met het sociaal wijkteam tot een keukentafelgesprek (ongeveer 32% van
de totale cliëntgroep, Figuur 4). In driekwart van de gevallen was bij dat gesprek nog iemand anders
aanwezig om de cliënt te helpen, bijv. de partner, een ander familielid of een buur of vriend. Overigens
gebeurde dit bij de groep huishoudelijke hulp in mindere mate, nl. ongeveer in de helft van de gevallen.
Cliënten is ook gevraagd of zij weten van de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijk
cliëntondersteuner. Van alle Wmo-cliënten is 29% hiermee bekend. Ongeveer een tiende van de cliënten die
een keukentafelgesprek voerden, maakte hiervan ook daadwerkelijk gebruik.
Alles bij elkaar was zo’n 69% tevreden met de gevoerde keukentafelgesprekken. Hier zijn de verschillen
tussen de diverse Wmo-groepen beperkt.
Een vergelijkbaar percentage als bij het sociaal wijkteam heeft voor het regelen van de voorziening(en)
contact gehad met de huisarts, 37%. Ook hierbij zijn de verschillen tussen de cliëntengroepen gering. Ook nu
is de tevredenheid hoog (35% heel tevreden, 45% tevreden, Figuur 5). Bij de Nijmeegse cliënten beschermd
wonen is de tevredenheid het sterkst (meer dan 90%, bij huishoudelijke hulp blijft die met ruim 70% iets
achter).

37% had contact met
huisarts

6%
4%1%

Heel tevreden

Tevreden

9%

35%
Niet tevreden niet
ontevreden
Ontevreden
Heel ontevreden
Geen mening/nvt

45%

Figuur 5 Mate van en tevredenheid met contact huisarts

49% had contact met
zorgaanbieder

6%

2% 4%
25%

Heel tevreden

Tevreden

13%

Niet tevreden niet
ontevreden
Ontevreden
Heel ontevreden

50%

Geen mening/nvt

Figuur 6 Mate van contact en tevredenheid met zorgaanbieder
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Tenslotte is voor wat betreft de contacten voor het regelen van de ondersteuning gevraagd naar
zorgaanbieders en andere instellingen. Naar eigen zeggen is dit bij de helft van de cliënten aan de orde
geweest (Figuur 6). Bij begeleiding en beschermd wonen (Nijmeegse cliënten) was dit relatief vaker het geval
(circa 60%).
Meer in het algemeen is gevraagd naar de tevredenheid met de instelling(en)/zorgaanbieder(s) waarvan men
steun heeft gekregen. Een ruime meerderheid gaf aan tevreden te zijn (25% zeer tevreden, 50% tevreden),
met ook nu weinig verschil tussen de verschillende Wmo-categorieën.
Alles bij elkaar zijn de tevredenheidspercentages voor de contacten en keukentafelgesprekken dus vrij hoog.
Steeds is tweederde tot driekwart (zeer) tevreden. Wanneer wordt gekeken naar de percentages ontevreden
valt op dat nooit meer dan 10% aangeeft (zeer) ontevreden te zijn. De meerderheid van de cliënten is dus
(vrij) positief over de contacten en samenwerking m.b.t. de ondersteuningsaanvraag.
Hoger nog is de waardering voor de mantelzorg. 82% van de cliënten die mantelzorg ontvangt, geeft een
positief oordeel over de samenwerking met de mantelzorger(s).

2.2.2 Hoe is met de hulpvraag omgegaan?
Deze paragraaf gaat over hoe met de hulpvraag is omgegaan. Bijvoorbeeld of deze snel verliep en of cliënten
zich gehoord voelden. Hierover is de cliënten een aantal stellingen voorgelegd. Vier daarvan behoren tot de
set “verplichte” vragen die landelijk zijn vastgesteld. Daarnaast zijn twee “eigen” stellingen toegevoegd.
De antwoorden op de vier landelijk vastgestelde vragen laten een vrij consistent patroon zien. Ongeveer
tweederde gaf een positief antwoord, om en nabij 15% antwoordt neutraal en eveneens zo’n 15% geeft een
negatief antwoord (zie Figuur 7) .
M.b.t. de snelheid waarmee men werd geholpen is het percentage ontevredenen nog het hoogst (18%). Met
de stelling “ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag” was 15% het (helemaal) niet eens. Bij de twee
andere stellingen (serieus omgaan met hulpvraag en samen naar oplossingen zoeken) was het aandeel
positieve reacties het grootst (resp. 77 en 72%).
0%

Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag

Ik werd snel geholpen

20%

27%

28%

Samen met mij werd op een goede manier naar oplossingen
gezocht

27%
eens

60%

40%

20%

Er werd serieus omgegaan met mijn hulpvraag

helemaal eens

40%

42%

17%

19%

49%

neutraal

80%

100%

10% 5%

11% 7%

12% 6% 5%

45%

15%

niet eens

helemaal niet eens

7% 5%
geen mening

Figuur 7 Hoe is met ondersteuningsvraag omgegaan? (landelijke stellingen)

Ook de twee eigen stellingen geven hetzelfde beeld (Figuur 8). Meer dan 70% is tevreden met de wijze
waarop door de professionals naar hen is geluisterd bij het oplossen van de hulpvraag, 11% is daar
ontevreden over. De tevredenheid over de wijze van informeren is iets minder (66%), het percentage
ontevreden een fractie hoger (13%).
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Tevredenheid met wijze van
informeren

Tevredenheid met hoe
wordt geluisterd

8%

3%4%

5% 5%

19%

16%

zeer tevreden

8%

tevreden

13%

neutraal

17%

ontevreden
zeer ontevreden
weet niet

50%

53%

Figuur 8 Hoe is met ondersteuningsvraag omgegaan? (eigen stellingen)

Voor de vier verplichte stellingen zijn een aantal uitsplitsingen gemaakt. In Figuur 9 is te zien dat de
verschillen tussen cliënten met verschillende soorten ondersteuning beperkt is. Enkel de groep die
beschermd woont (Nijmeegse cliënten) valt op als het gaat om hoe snel men geholpen is; 49% is hier positief
over, tegen 62% gemiddeld.
Figuur 10 laat wel verschillen zien als het gaat om leeftijd. De cliënten jonger dan 35 jaar (13% van de totale
groep Wmo-respondenten) oordelen over de hele linie negatiever dan cliënten boven de 35. Dit valt met
name op als het gaat om de snelheid waarmee men wordt geholpen (45% positief, tegen 62% gemiddeld) en
of men wist waar men moest zijn met de hulpvraag (51% tegen 67% gemiddeld).
Als het gaat om stadsdelen (Figuur 11) scoort Nijmegen-Noord op alle stellingen het beste. NijmegenCentrum valt in negatieve zin op, vooral voor wat betreft de snelheid waarmee men is geholpen (40%
positief, tegen 62% gemiddeld).
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Figuur 9 % (helemaal) eens met stellingen omgaan met hulpvraag naar soort ondersteuning
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Figuur 10 % (helemaal) eens stellingen omgaan met hulpvraag naar leeftijd
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Figuur 11 % (helemaal) eens met stellingen omgaan met hulpvraag naar stadsdeel
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Cliënten die ontevreden waren over enig aspect rond de ondersteuningsaanvraag, is via een open
enquêtevraag gevraagd dit toe te lichten. 191 respondenten hebben een dergelijke toelichting gegeven.
Hierbij komen de volgende thema’s terug:
 Ontevredenheid over hoe de hulp wordt uitgevoerd (32 keer). Zaken die hierbij worden genoemd
zijn ondeskundigheid van de hulpverlener, het wisselen van hulpverleners en het niet of te laat
komen van hulpverleners.
 Men is ontevreden over de hulp die is toegekend (31 keer). Meest gehoord daarbij is dat men meer
hulp nodig heeft dan is toegekend.
 Er wordt te weinig naar de cliënt geluisterd of begrip getoond (29 keer).
 De communicatie naar de cliënt is slecht (19 keer). Cliënten moeten bijvoorbeeld vaak ergens
achteraan bellen of zaken zijn onduidelijk. Hierbij worden zowel de gemeente als zorgaanbieders
genoemd.
 Het proces verloopt traag (15 keer).

2.3 Waardering en effect van de ondersteuning
Deze paragraaf behandelt de waardering die cliënten voor de geboden ondersteuning hebben: hoe
beoordeelt men de kwaliteit van de ondersteuning en heeft deze het gewenste resultaat? In de enquête zijn
hierover 5 landelijke stellingen opgenomen. Ook nu zijn vanuit de optiek van Nijmegen en de
regiogemeenten enkele aanvullende vragen gesteld.
Figuur 12 geeft het beeld van de antwoorden op de landelijke stellingen. Het patroon komt in grote lijnen
overeen met dat voor de waardering van het proces in de vorige paragrafen en is met 70 tot 75% positieve
antwoorden nog iets gunstiger. Aan de andere kant van de figuur laat steeds zo’n 10% zich negatief uit en is
het niet eens is met de stellingen, bijv. dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is, dat men zich beter kan
redden of de kwaliteit van het leven is verbeterd.
0%

Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed
De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag
Door de ondersteuning kan ik beter de dingen doen die ik wil

Door de ondersteuning kan ik mij beter redden
Door de ondersteuning heb ik een betere kwaliteit van leven
helemaal eens

20%

40%

32%

60%

44%

29%

45%

25%

46%

80%

14%

7% 3%

14%

7% 3%

17%

29%

49%

31%

42%

15%

oneens

helemaal oneens

eens

neutraal

100%

7%2%

13% 6%2%
7% 3%
weet niet

Figuur 12 Kwaliteit en effectiviteit ondersteuning (landelijke stellingen)

Uitsplitsing van de antwoorden naar deelgroepen levert enkele lichte afwijkingen van het gemiddelde op.
Wanneer wordt gekeken naar de antwoorden van cliënten met verschillende soorten ondersteuning, valt op
dat de groep beschermd wonen buiten Nijmegen wat minder positief is over de kwaliteit en effectiviteit van
de hulp (Figuur 13).
Binnen de Nijmeegse stadsdelen valt Nijmegen-Noord daarentegen in positieve zin op (Figuur 15). Binnen
de leeftijdscategorieën laten 35-minners zich negatiever uit over de hulp dan oudere cliënten (Figuur 14).
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Figuur 13 % (helemaal) eens met stellingen kwaliteit en effect hulp naar soort ondersteuning
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Figuur 14 % (helemaal) eens met stellingen kwaliteit en effect hulp naar leeftijd
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Figuur 15 % (helemaal) eens met stellingen kwaliteit en effect hulp naar stadsdeel

Naast de stellingen over kwaliteit en effectiviteit van de ondersteuning, is cliënten gevraagd de tevredenheid
met de ondersteuning als geheel aan te geven: hierop geeft driekwart aan tevreden te zijn met de
ondersteuning die men heeft gekregen (23% heel tevreden, 51% tevreden, Figuur 16).

Tevredenheid met de ondersteuning

7%

4%3%
23%

heel tevreden
tevreden

13%

neutraal
ontevreden
heel ontevreden
weet niet

51%

Figuur 16 Tevredenheid met ondersteuning
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De tweede indicator is het rapportcijfer dat men moest geven voor de mate waarin de ondersteuning nuttig
was. Cliënten beoordelen het nut van de hulp gemiddeld met een 7,7. Dit cijfer is hoog, maar er zijn wat
verschillen voor verschillende groepen cliënten. Dit is te zien Figuur 17.
In overeenstemming met de resultaten van eerdere stellingen, vallen cliënten tot 35 jaar (7,2) en nietNijmeegse cliënten die beschermd wonen (7,1) in iets minder gunstige zin op. De cliëntgroepen
huishoudelijke hulp en begeleiding scoren met 7,8/7,9 iets hoger dan gemiddeld
Naar stadsdeel bekeken scoort Nijmegen-Noord wederom wat beter (7,9), maar ook voor Oud-West, NieuwWest en Dukenburg komt de score op 7,9 uit.
Voorts is onderscheid gemaakt tussen de groep cliënten voor wie met de decentralisatie de hulp is
verminderd en de groep voor wie dat niet het geval is geweest. Dan blijken cliënten van wie de hoeveelheid
hulp is afgenomen of de eigen bijdrage is verhoogd, iets minder positief (7,4) dan cliënten van wie de hulp
ongewijzigd is gebleven of is verhoogd (8,0).
Bij dit alles kan worden opgemerkt dat geen enkele groep de hulp met een cijfer lager dan 7,1 beoordeelt.
Het beeld van de door de respondenten ervaren kwaliteit van de hulp is daarmee vrij positief.
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wonen-vervoer
begeleiding
beschermd wonen Nijmegen
beschermd wonen regio

7,7
7,9
7,6
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7,4
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Buiten Nijmegen
ondersteuning verminderd
ondersteuning onveranderd/verhoogd

7,2
7,8
7,7
7,8
7,8
7,6
7,6
7,9
7,9
7,6
7,7
7,9
7,4
7,9
7,1
7,4
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Figuur 17 Rapportcijfer nut van de ondersteuning, naar soort hulp, leeftijd, stadsdeel, en wijziging in ondersteuning
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Tot slot hebben de respondenten de mogelijkheid gekregen om aanvullende opmerkingen te plaatsen bij hun
ondersteuning, maar ook in het algemeen de nieuwe aanpak in de zorg.
324 respondenten hebben dat gedaan. De volgende zaken worden onder andere genoemd:






Ontevredenheid over de hoeveelheid ondersteuning die men krijgt, of over de hoogte van de eigen
bijdrage (60 keer).
Cliënten merken op dat zij tevreden zijn over de hulp die zij krijgen (58 keer).
Sommige cliënten vinden dat de ondersteuning achteruit is gegaan en/of vrezen dat zij in de
toekomst minder ondersteuning zullen krijgen (28 keer).
Men beklaagt zich over de kwaliteit van de zorg; wisselend of ondeskundig personeel worden
hierbij regelmatig genoemd (26 keer).
Cliënten ervaren veel bureaucratie bij het regelen van ondersteuning (21 keer).
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Hoofdstuk 3 Resultaten cliënten Jeugdhulp
Zoals in hoofdstuk 1 is uiteengezet hebben we voor de jeugdhulpcliënten de beschikking over bijna 400
enquêtes, tweederde van ouders van jongeren tot en met 14 jaar en een derde van jongeren van 15 jaar en
ouder. De resultaten van ouders en jongeren worden in dit hoofdstuk naast elkaar besproken. Bij beide
groepen overheerst in grote mate de categorie jeugdhulp zonder verblijf, d.w.z. ambulante zorg en/of
daghulp bij de aanbieder. Voor de categorie zorg met verblijf (pleegzorg etc.) is het aantal enquêtes beperkt
(voor ouders 23, voor jongeren 31). Bij de beschrijving van de enquêteresultaten van ouders en jongeren
maken we daarom slechts een enkele keer een onderscheid naar zorg met en zonder verblijf.

3.1 Achtergrond hulpvraag
Net als in het Wmo-onderzoek zijn aan de geënquêteerde jeugdigen en ouders enkele vragen voorgelegd
over de achtergrond van de hulpvraag, m.n. de duur van de hulp en wijzigingen in de hulp sinds 1 januari
2015, het moment dat de jeugdhulp overging naar de gemeente.
In Tabel 5 is te zien dat een groot deel van de jeugdcliënten geruime tijd hulp krijgt of heeft gekregen: 40 tot
50% meer dan een jaar en nog eens 20 tot 30% 6 tot 12 maanden. Voor de (kleine) subgroep met verblijf ligt
dit logischerwijs nog een stuk hoger.
Hoe lang hulp?
korter dan 3 maanden
tussen 3 en 6 maanden
Tussen 6 en 12 maanden
langer dan een jaar
onbekend
Totaal

t/m 14 jr
14%
16%
28%
40%
2%
100%

>=15 jr
14%
11%
20%
52%
2%
100%

Tabel 5 Hoe lang krijgt jongere al hulp?

Aan de ouders van de jongere jeugdhulpcliënten is de vraag gesteld of men na 1 januari 2015 te maken heeft
gehad met aanpassingen in de hulp die hun kind tot die tijd al kreeg (aan de jongeren van 15 jaar en ouder is
deze vraag niet gesteld). Voor ruim een derde was dit niet aan de orde, omdat de hulp pas hierna begon
(Tabel 6). Bij iets minder dan een derde is de reeds bestaande hulp hetzelfde gebleven. Bij 12% is de hulp
gestopt of verminderd, bij 10% daarentegen uitgebreid. Bij 11% was sprake van een andere aanpassing.
Veranderd in ondersteuning
Kreeg voor 2015 geen hulp
Hulp onveranderd
Hulp gestopt
Hulp verminderd
Hulp uitgebreid
Andere aanpassing

Totaal ouders jeugdhulpcliënten t/m 14 jaar
37%
31%
6%
6%
10%
11%

Tabel 6 Veranderingen in de hulp na 1 januari 2015
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3.2 Proces rond de ondersteuningsvraag
In deze paragraaf komen aspecten van het proces rond de ondersteuningsaanvraag aan de orde: met welke
instanties hebben (ouders van) jeugdhulpcliënten contact gezocht voor hun hulpvraag en hoe wordt dat
contact gewaardeerd? Vervolgens wordt ingegaan op de ervaringen over hoe met de hulpvraag is
omgegaan.

3.2.1 Met welke partijen is contact geweest en hoe is dat ervaren?
Zowel bij de ouders van jongere jeugdhulpcliënten als bij de jeugdhulpcliënten van 15 en ouder geeft 29%
aan dat er (sinds 1 januari 2015) contact is geweest met het sociaal wijkteam i.v.m. het regelen van de
ondersteuning (Figuur 18). Meer dan tweederde was tevreden (39%) of heel tevreden (30%) over dit contact.
Bij de jongeren was dit wat minder (56%), maar een groter deel (14%) kon op deze vraag geen antwoord
geven.

Figuur 18 Contact met sociaal wijkteam en tevredenheid daarover (links; jongeren, rechts; ouders)

Voor een ruime meerderheid van de cliënten leidde het contact met het sociaal wijkteam tot een
keukentafelgesprek: bij 76% van de jongere groep en 70% van de oudere (dat is resp. 24% en 22% van de hele
groep, Figuur 19).
De helft van de ouders van de jongere cliënten gaf aan dat er bij dat gesprek iemand anders aanwezig was
om te helpen, meestal een naaste. In enkele gevallen was een onafhankelijk cliëntondersteuner aanwezig. De
ondervraagde jeugdigen gaven voor het overgrote deel (circa 90%) aan dat bij het gesprek (een van) de
ouders of verzorgers aanwezig was. Wat betreft de beoordeling van het gesprek waren de ouders voor meer
dan 80% tevreden. Bij de jongeren was dat wat minder (65%) en was het aandeel neutrale antwoorden groter
(19%).

Figuur 19 Frequentie van en tevredenheid met keukentafelgesprekken (links; jongeren, rechts; ouders)
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Bij bijna 60% van alle jeugdhulpcliënten is bij het regelen van de hulpvraag contact geweest met de huisarts.
Van de ouders is meer dan 80% tevreden over dat contact, bij de jongeren is dat circa tweederde, maar bijna
20% weet daar niet op te antwoorden (Figuur 20).

Figuur 20 Contact met huisarts en tevredenheid daarover (links; jongeren, rechts; ouders)

M.b.t. de jeugdhulpcliënten tot en met 14 jaar is er in de meeste gevallen contact geweest met de school (68%,
Figuur 21). De ouders zijn hier in ruime meerderheid tevreden of heel tevreden over (meer dan 80%). Bij de
jongeren van 15 jaar en ouder is wat minder vaak contact met de school (54%) en is een meerderheid
(tweederde) positief over het contact, maar geeft ook 18% een neutraal antwoord (niet tevreden, niet
ontevreden). Iets meer dan 10% is ontevreden over het contact met de school.

Figuur 21 Contact met school en tevredenheid daarover (links; jongeren, rechts; ouders)

Tenslotte is gevraagd of voor het regelen van hulp contact is geweest met zorgaanbieders en andere
instellingen. Volgens bijna de helft van de ouders is dit voor hun kind aan de orde geweest. Bij de
geënquêteerde jongeren was dit minder dan een derde.
Alles bij elkaar zijn niet alleen bij de Wmo, maar ook bij de jeugdhulpcliënten en de ouders de
tevredenheidspercentages voor de contacten en keukentafelgesprekken vrij hoog. Steeds is tweederde tot
meer dan driekwart (zeer) tevreden. De ontevredenheidspercentages zijn laag (10% of minder).

3.2.2 Hoe is met de hulpvraag omgegaan?
Deze paragraaf gaat over hoe jeugdhulpcliënten en ouders vinden dat er met hun hulpvraag is omgegaan, of
deze snel verliep, of cliënten zich gehoord voelden, etc. Hierover is aan jeugdcliënten en ouders een aantal
stellingen voorgelegd. Tien stellingen behoren tot het model dat landelijk is ontwikkeld, twee stellingen zijn
toegevoegd op eigen initiatief.
Bij de meeste verplichte vragen (zie Figuur 22 en Figuur 23) is het beeld dat bij een ruime meerderheid
(tweederde tot meer dan drie kwart) naar eigen zeggen altijd of vaak aan de wensen tegemoet wordt
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Figuur 22 Hoe is met ondersteuningsvraag omgegaan (jongeren)
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Figuur 23 Hoe is met ondersteuningsvraag omgegaan (ouders)

gekomen (weten waar je terecht kunt, snelheid en adequaatheid van de hulp, informatie, serieus nemen,
respectvolle behandeling). Dit geldt zowel voor geënquêteerde ouders als jongeren. Niettemin is bij
nagenoeg elk van de items een niet onaanzienlijke groep te onderkennen die als antwoord “soms” heeft
gegeven en bij wie dus wel degelijk punten van ontevredenheid en/of kritiek zullen leven. Bij de
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ondervraagde jongeren gaat het steeds om zo’n 10 tot 20%, bij de ouders is dit bij enkele van de stellingen
nog wat meer (snelheid, hulp krijgen die men nodig heeft). Verder is het opvallend dat m.b.t. één van de
stellingen, nl. “de verschillende organisaties werken goed samen”, het patroon bij zowel jongeren als ouders
enigszins afwijkend is: een aanzienlijk deel van de respondenten (circa 30%) vindt de vraag niet van
toepassing op de eigen situatie. Desondanks is het aandeel dat op deze stelling positief antwoordt duidelijk
geringer dan bij de andere stellingen.
Over twee andere aspecten, bevraagd in aanvullende stellingen, is het beeld positief. Driekwart van de
ouders is (heel) tevreden met hoe er naar hen is geluisterd bij het oplossen van de hulpvraag van hun kind
en hoe men is geïnformeerd (Figuur 24). Ook van de jongeren vindt driekwart dat er goed naar hen is
geluisterd (Figuur 25) (de stelling over de wijze van informeren is aan hen niet voorgelegd).
Tevredenheid met wijze van
informeren

Tevredenheid met hoe wordt
geluisterd

5% 3%

Heel tevreden

5% 3%

22%

23%

17%

Tevreden

17%
Niet tevreden niet
ontevreden
Ontevreden
Heel ontevreden
52%

52%

Geen mening

Figuur 24 Luisteren en informatie bij hulpvraag (ouders)
Tevredenheid met hoe wordt
geluisterd
Heel tevreden
8% 1%
5%

26%
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14%
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Heel ontevreden
46%
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Figuur 25 Luisteren bij hulpvraag (jongeren)

Tot slot konden respondenten een tip of opmerking toevoegen. Dit is gedaan door 61 ouders en 24 jongeren.
Er is geen thema dat dat duidelijk naar voren komt als het meest belangrijk. Meest genoemd zijn echter:





men voelt zich niet serieus genomen of niet gehoord, bijvoorbeeld wanneer wordt aangegeven wat
een cliënt nodig heeft (9 keer door ouders, 7 keer door jongeren)
(door ouders) het lang moeten wachten op hulp (9 keer)
slechte communicatie met ouders, bijvoorbeeld als het gaat om terugkoppeling over de hulp aan
hun kind (8 keer)
ontevredenheid met de uitvoering van de hulp (door ouders, 8 keer).
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3.3 Waardering en effect van de hulp
Deze paragraaf behandelt de waardering die jongeren en ouders voor de geboden hulp hebben: hoe
beoordeelt men de kwaliteit van de ondersteuning en in hoeverre helpt de hulp hen verder? In de enquête
zijn hierover 13 landelijke stellingen opgenomen, bijv. over het zich beter voelen, of het thuis en op school
beter gaat, of het beter kunnen oplossen van problemen. Daarnaast zijn wederom een paar eigen stellingen
toegevoegd.
Figuur 26 geeft het beeld van de antwoorden van de cliënten van 15 jaar en ouder op de landelijke stellingen.
Bij alle items is er een ruime meerderheid die stelt dat de situatie is verbeterd (tweederde tot driekwart van
degenen die een antwoord gaven). Daarentegen is er ook steeds een kleine groep (van 4 tot 9%) die stelt dat
het “een beetje” of “veel” slechter is geworden. Daartussen zit een flinke groep die aangeeft dat het op de
betreffende punten hetzelfde is gebleven. Bij thema’s als “er wordt beter naar mij geluisterd”, “ik kan beter
voor mezelf opkomen”, vrijetijdsbesteding en relatie met vrienden gaat het om zo’n 30%.
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Figuur 26 Antwoorden op stellingen aan jongeren of hulp "je goed heeft gedaan"

De antwoorden van de ouders (Figuur 27) vertonen veel paralellen met die van de jongeren: ruime
meerderheden die stellen dat het beter of veel beter is geworden. Daarnaast zijn er ook flinke groepen, maar
minder dan bij de jongeren, die vinden dat de situatie hetzelfde is gebleven. De ouders die vinden dat het
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slechter of veel slechter is geworden zijn gering in aantal en komen voor geen enkel item boven de 5% uit.
Wel zijn er bij de meeste stellingen iets meer ouders die vinden dat de vraag voor hun kind niet van
toepassing is.
Aan de ouders is ook gevraagd te reageren op drie stellingen over henzelf, nl. het beter kunnen oplossen van
problemen, voor zichzelf opkomen en vertrouwen in de toekomst (Figuur 28). Een grote groep vindt dit niet
van toepassing voor zichzelf (25 tot 45%). Degenen die wel een antwoord gaven waren in meerderheid
positief m.b.t. twee van de items, nl. het oplossen van problemen en vertrouwen in de toekomst door de
hulp.
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Figuur 27 Antwoorden op stellingen aan ouders of hulp "hun kind goed heeft gedaan"
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Figuur 28 Antwoorden op stellingen aan ouders of hulp "hen als ouder goed heeft gedaan"
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Aanvullend is aan de ouders gevraagd naar de tevredenheid over de hulp als geheel en over de instellingen
die zorg hebben verleend. Aan beide groepen is bovendien gevraagd met een rapportcijfer aan te geven hoe
nuttig de hulp was. Figuur 29 laat zien dat een grote meerderheid van de ouders heel tevreden of tevreden is
met de hulp (80%) en de instellingen (85%). M.b.t. de geleverde hulp is 9% ontevreden en 10% neutraal,
m.b.t. de instellingen is dit resp. 5% en 9%.
Tevredenheid over het soort hulp
dat is gegeven

Tevredenheid over de
hulpverlenende instellingen
Heel tevreden

6% 3%

3%3%
27%

10%

Tevreden

9%
34%

Niet tevreden niet
ontevreden
Ontevreden
Heel ontevreden

53%

51%
Geen mening

Figuur 29 Tevredenheid over hulp en instellingen (ouders)

Het gemiddeld rapportcijfer dat ouders geven voor het nut van de hulp is met een 7,5 hoog en sluit daarmee
aan op deze scores. Overigens is het rapportcijfer voor de (kleine) responsgroep ouders van cliënten
jeugdhulp met verblijf een stuk lager (6,7) dan dat van ouders van cliënten zonder verblijf (7,6). De
geënquêteerde jongeren van 15 jaar en ouder geven een iets lager cijfer dan de ouders, 7,0. Hier scoort de
hulp met verblijf juist iets hoger (7,2) dan hulp zonder verblijf (6,9).
Tot slot konden ouders en jongeren een aanvullende opmerking plaatsen. Meest genoemd door de jongeren
is tevredenheid (17 keer) dan wel ontevredenheid met de hulp (6 keer). Bij ouders is ontevredenheid met het
proces het thema dat het vaakst terugkomt (30 keer). Genoemd hierbij worden bureaucratie, traagheid en het
moeilijk op de juiste plek belanden. Daartegenover staan positieve opmerkingen (21 keer), zowel over het
verkrijgen van hulp als de uitvoering daarvan.
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Hoofdstuk 4 Vergelijking resultaten gemeenten
4.1 Respons
In dit hoofdstuk vergelijken we de uitkomsten van de regiogemeenten die het cliëntervaringsonderzoek
gezamenlijk hebben uitgevoerd – Nijmegen, Wijchen, Berg en Dal, Heumen, Druten, Mook en Middelaar –
met elkaar. In Tabel 7 staat de respons per gemeente en doelgroep weergegeven.
In alle gemeenten is het responspercentage voor het Wmo-onderzoek een stuk hoger dan bij de het
onderzoek voor de jeugdhulp, resp. zo’n 35 tot 45% tegen 15 tto 25%. Wijchen en Mook en Middelaar steken
het gunstigst af. In Wijchen hebben met name relatief veel ouders aan het onderzoek deelgenomen.

Berg en Dal
Druten
Heumen
Mook en Middelaar
Nijmegen
Wijchen

Wmo
absoluut
316
369
328
111
930
443

%
38
37
33
43
33
43

Jongeren
absoluut
%
0
0
16
19
25
14
6
25
127
22
52
26

Ouders
Absoluut
113
35
26
5
247
101

%
21
22
16
19
25
32

Tabel 7 Vergelijking respons (aantallen gerealiseerde enquêtes en responspercentages)

In de hiernavolgende paragrafen worden de gemeenten tegen elkaar afgezet op enkele kernvragen over de
procedure rond de aanvraag en de ervaren doelmatigheid van de ondersteuing. In paragraaf 4.2 gebeurt dit
voor de Wmocliënten, in paragraaf 4.3 voor de jeugdhulpcliënten en hun ouders.

4.2 Vergelijking Wmo
Figuur 30 bevat de scores van de verschillende gemeenten voor de verplichte vragen over de procedure
rondom de ondersteuningsaanvraag (ik wist waar ik moest zijn, snelheid van de hulp, etc.). Voor alle
gemeenten zijn de tevredenheidspercentage op alle vier vragen circa 75 tot 80 of meer. Wijchen – en in
mindere mate Druten – vallen op in positieve zin. De score van Nijmegen blijft een beetje achter.
Ook als het gaat om de vragen over het nut van de ondersteuning scoren alle gemeenten positief. Wel valt
op dat de verschillen tussen de gemeenten als het gaat om de doelmatigheid van de ondersteuning, kleiner
zijn dan bij de stellingen over de procedure. Er zijn wel verschillen, maar die zijn niet zo erg groot. Zo
krijgen Wijchen en Druten iets hogere cijfers bij de verplichte stellingen over de kwaliteit en het effect van de
ondersteuning (Figuur 31) en bij het rapportcijfer (Figuur 32). Nijmegen blijft ook nu iets achter bij de
stellingen, maar niet veel.2

2

Grootstedelijke problematiek kan hierbij een rol spelen. Daarnaast speelt mee dat in de Nijmeegse populatie de (regionale) cliënten
beschermd wonen zijn opgenomen en in Nijmegen relatief veel cliënten met Wmo-begeleiding hebben gereageerd op de enquête, een
doelgroep met over het algemeen complexere problematiek dan bijvoorbeeld de doelgroep van hulp bij het huishouden. Om de wat
lagere scores van Nijmegen in de regio goed te kunnen interpreteren, is het verder van belang om deze ook te vergelijken met andere
middelgrote kennissteden. Dit kan te zijner tijd op waarstaatjegemeente.nl (op het moment van schrijven hebben nog niet alle
gemeenten hun resultaten geüpload).
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Figuur 30 % (helemaal) eens met landelijke stellingen over hoe met ondersteuningsvraag Wmo is omgegaan
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Figuur 31 % (helemaal) eens met landelijke stellingen over kwaliteit en effect ondersteuning Wmo
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Figuur 32 Rapportcijfer nut van de ondersteuning

4.3 Vergelijking jeugdhulp
Bij het vergelijken van de jeugdhulpresultaten van de verschillende gemeenten, moet rekening worden
gehouden met het kleine aantal enquêtes in sommige gemeenten. Van sommige groepen moeten de
enquêteresultaten als indicatief worden gezien (jongeren en ouders uit Heumen, ouders uit Druten), andere
groepen konden vanwege het kleine aantal niet worden meegenomen (ouders en jongeren uit Mook en
Middelaar, jongeren uit Berg en Dal, jongeren uit Druten).
Bij de stellingen over het omgaan met de hulpvraag (Figuur 33) doet Wijchen het goed bij (vooral) de
jongeren en scoort Druten een aantal keer goed bij ouders. Heumen wordt door ouders opvallend laag
beoordeeld als het gaat om de snelheid waarmee men wordt geholpen, maar dit heeft mogelijk te maken met
het kleine aantal enquêtes.
Als het gaat om de kwaliteit van de hulp (Figuur 34) scoren Drutense ouders en Wijchense jongeren
wederom positief en dit is ook terug te zien bij de rapportcijfers die beide groepen geven voor het nut van de
hulp (Figuur 35). Nijmegen scoort niet opvallend op de stellingen, maar de rapportcijfers van jongeren en
ouders zijn wat lager dan de (meeste) andere regiogemeenten. Tot slot valt het hoge rapportcijfer op dat
ouders uit Mook en Middelaar geven voor het nut van de jeugdhulp, maar vanwege het zeer kleine aantal
enquêtes kunnen hier geen conclusies aan worden verbonden.
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Figuur 33 (helemaal) eens met landelijke stellingen hoe met de jeugdhulpvraag is omgegaan
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Figuur 34 % (helemaal) eens met landelijke stellingen over effectiviteit hulp
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Figuur 35 Rapportcijfers nut van jeugdhulp

35

