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 Inleiding 

 Aanleiding en doel 
Voor de gemeente Midden-Groningen is het belangrijk om te weten hoe inwoners de zorg en ondersteuning op 

het gebied van de Wmo en Jeugdhulp hebben ervaren. Met deze informatie krijgt de gemeente inzicht in de 

ervaringen van cliënten en kan de gemeente haar dienstverlening optimaliseren. Om hier een beeld van te krijgen 

heeft de gemeente in samenwerking met ZorgfocuZ voor beide doelgroepen een ervaringsonderzoek uitgevoerd.  

 Leeswijzer 
Deze rapportage betreft een bijlagenrapport. Hoofdstuk 2 bevat de vragenlijsten die gebruikt zijn voor de 

cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdhulp. Hoofdstuk 3 bevat een integrale (geanonimiseerde) weergave 

van de antwoorden op de open vragen. Indien delen van het antwoord (mogelijk) herleidbaar waren naar 

individuen zijn deze vervangen door (***). 
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 Vragenlijsten 

 Vragenlijst Wmo 
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 Vragenlijst Jeugdhulp (ouders) 
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 Vragenlijst Jeugdhulp (jongeren) 
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 Antwoorden open vragen 
In deze bijlage staan alle antwoorden die door respondenten gegeven zijn bij de open vragen. Indien delen van 

een antwoord (mogelijk) herleidbaar waren naar individuen zijn deze vervangen door (***). 

 Open vragen Wmo 
In deze paragraaf staan de antwoorden op de open vragen voor de vragenlijst bedoeld voor Wmo-cliënten. 

 

11. Heeft u nog opmerkingen over de ondersteuning die u krijgt? (n=220) 

1x per week huishoudelijke hulp 

Aanvraag ingediend voor taxi voorin zitten + scootmobiel mee. Dit is gewijzigd in het systeem. 

Alleen een gesprek gehad, dat was zonder aandacht voor mijn probleem. 

Alles goed 

alles is mij duidelijk uitgelegd met veel geduld omdat ik veel vragen had. maar de medewerkster gaf overal 

duidelijk antwoord op. 

Alles omtrent de zorg was goed gepersonaliseerd :) 

Alles top. Zeer tevreden 

Als niet uitkeringsgerechtigde val ik tussen wal en schip met hulpvragen. Maar de begeleiding van de 

gemeente doen hun best om dingen voor elkaar te krijgen. 

Andersom thuisbegeleiding heeft mij perfect geholpen. Ze luisteren goed en geven je de juiste hulp. 

Bedankt lieve mensen voor begrip, en steun en hulp. 

Ben  uiterst tevreden 

Ben helemaal gelukkig met mijn scootmobiel, kan nu zelf boodschappen doon. 

Ben tevreden (2x) 

Ben tevreden, als er iets is kan ik bellen 

ben zeer tevreden (3x) 

Bestuurders kaart-parkeer plaats maar die vraag is er niet bij. 

Bij mij ligt het echt in mijn eigen handen hoe ik mijn dagen organisseer en in plan, zodat ik toch nog zelf dingen 

kan doen mezelf "nuttig" voel, de ondersteuning is voor de extra taken waar ik echt niet aan toe kom, de dag 

is te kort voor mijn aandoeningen en de rust die ik steeds moet nemen. 

Bij vraag 1 t/m 4: ik had gebeld naar de gemeente en in eerste instantie werd gezegd dat mijn hulpvraag niet 

geschikt was, en ik de hulp die ik vroeg zelf moest bieden. Toen ik een paar maanden later weer belde kreeg 

ik iemand anders aan de tel. en bleek het wel te kunnen. (***) 

Buurthulp heeft mij prima geholpen en ook de HH hulp bevalt me erg goed. 

by het intake gesprek van de wmo voelde ik mij niet serieus genomen. ik voelde my een profiteur! ik kwam 

uit het ziekenhuis vanwege een longembolie vandaar tijdelijke hulpaanvraag 

Collectief pasje, vervoer, regio, WMO taxi heb ik aangevraagd, geen reactie daarop! 

(***), is niet geschikt voor mensen met dementie. De begeleiders hebben daar totaal geen ervaring 

mee.Denken dat persoon de dingen wel onthoud als hij het op een briefje schrijft en in zijn jaszak doet....... 

Dat je soms lang op hulpmiddelen moet wachten. Bijv: aanvraag andere rolstoel 

De dame die ik nu heb, wil ik heel graag houden. Heeft nu 0 u contracten moet (***) Maar ik kan (als ze weer 

bij een thuiszorg gaat werken) kan ik ook werken . Geef haar een vast contract!!!! 

De heer is dementerend en opgenomen in de (***) 

De hulp is nu goed! In het begin geen hulp, later matige hulp en nu perfect. 

De hulp is prettig 

de hulp was tijdelijk, tot ik weer kan lopen, en is na een week of zes (?) weer gestaakt 
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De ondersteuning die ik krijg is prima. Door de handvaten die ik krijg, wordt alles makkelijker. Nu alleen nog 

zorgen dat ik ook rust momenten pak en krijg 

De ondersteuningsbehoefte is groot. Er wordt geen passende  ondersteuning geboden 

De taxi heeft moeite met het vinden van ons huis. 

De WMO-taxi vind ik verschrikkelijk. Het ligt niet aan de chauffeurs, maar aan het systeem van planning. Dat 

houdt in; lang wachten (meestal) vergeten worden door een planningsfout (soms) 

De zorg / ondersteuning die ik krijg is te weinig 

deze positieve antwoorden betreffen de huishoudelijke zorg. voor taxivervoer is alles heel wat minder. vaak 

te laat. 2x meegemaakt dat de taxi van 22.30 pas +- 00.00 u kwam. chauffeurs zijn vriendelijk maar aan de 

organisatie van de ritten moet veel veranderen. durf s'avonds eigenlijk niet meer weg. 

Door omstandigheden was ik laat, maar ben heel goed geholpen zodat ik me weer kan redden. 

Door te weinig personeel ontstaat tijdgebrek. Door tijdgebrek moeten sommige dingen te snel en worden er 

dingen vergeten. 

Door ziekenhuis opnames geen gebruik gemaakt van hulp. 

Een dikke 10 voor (***) die in de spaarzame tijd die ze heeft toch veel voor elkaar krijgt. (Bijzonder 

piëteitsvol!!!) 

Een vragenlijst zo gemaakt dat de opdrachtgever er altijd positief uitkomt. Het belangrijkste is wie het eerst 

gesprek doet en de ronde tafel gesprek uitvoerd 

Eigenlijk weinig opmerkingen, en niet alle vragen ingevuld, vond ik niet voor mij van toepassing, daar ik alleen 

van u een scootmobiel heb te leen en verder nog geen gebruik gemaakt van andere diensten van u. 

Er word gelijk gezegd twee uur voor hulp terwijl nog tekort is. Er moet een beter inschatting maken voordat 

je de hoeveelheid uren krijgt voor thuishulp 

ergo aan huis van  beatrixoord werkt prima 

Geen (5x) 

Geen hulp meer nodig 

Geen opmerkingen 

geen opmerkingen, heel tevreden 

gestopt met traject ivm revalidatie. niet met afspraken te combineren momenteel. 

Goede bereikbare zorg, onze complimenten aan (***) 

goede ervaring 

Graag zelfstandiger zonder bepaalde dingen te moeten vragen zoals ramen zemen en het balkon 

Had voor 0,5 jaar afgesproken. Telefoontje dat het tot (***) was. Zou nog gebeld worden door iemand van de 

indicatie niet gebeurd. 

hartelijk bedankt hiervoor 

Hartstikke goed. 

Heb 2 dagdelen dagbesteding met name voor de sociale contacten en om hier dingen te doen/maken. 

Heb alleen een parkeerkaart aangevraagd en heb in 2008 met veel moeite een verhoogd toilet gekregen 

Heb alleen taxi vervoer bevalt goed en Valys 

Heb een rolstoel en eigenlijk in 2019 geen ervaring met WMO 

Heel goed verzorgt 

heel tevreden 

Helemaal tevreden. Alles goed geregeld 

Het enige puntje van kritiek die ik heb is de kwaliteiten en de presentatie van de taxichauffeurs mbt het WMO 

vervoer. Het zou echt fijn zijn als alle chauffeurs communicatief goed vaardig zouden zijn en ABN kunnen 

praten, en daarnaast zichzelf goed en verzorgd presenteren. Het liefste allemaal dezelfde bedrijfskleding en 

fris en schoon voor de dag komen. Het blijkt telkens weer dat dit al jaren niet meer de standaard is bij het 

WMO vervoer en ik vind het echt een ramp als ik een uur lang bij een chauffeur in de taxi zit die ten eerste 

ontzettend penetrant naar zweet en weet ik wat al net meer ruikt,  eigen kleding aan heeft die zeer vies is met 

vlekken en erg stinkt, en ogenschijnlijk zo uit bed gerold is zonder een washandje, kam of tandenborstel 
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aangeraakt te hebben. Wij cliënten zitten dan een uur lang met een mouw of doek voor de neus en mond om 

het vol te houden. Ik heb deze klacht ook al meerdere malen ingediend bij het desbetreffende bedrijf, maar 

ik zie en merk tot nu toe nog geen verbetering.  Het is ook vooral zeer vervelend voor de oude garde chauffeurs 

die er wél zeer verzorgd bij lopen en deze normen en waarden hoog hebben staan. Zij schamen zich voor de 

huidige standaard qua communicatie en hygiëne. Zij worden hier immers ook op aangekeken. Hun beroep 

waar zij zo trots op zijn word hiermee in hun ogen ter schande gemaakt. 

Het gemaakte schema moet nog opgestart worden. Pas na een paar weken kan blijken of dit werkt. 

Het huishouden werd niet naar tevredenheid gedaan en van de tijd, die ervoor stond, werd niet gehaald. 

Vooral het stofzuigen en stoffen lieten te wensen over. 

het is allemaal goed geregeld 

het loopt goed 

Het (***) is eigenlijk niet de juiste plaats voor mij. 

Het vervoer is niet goed. Te lang wachten, vaak te laat en soms komen ze helemaal niet. Maak er nu weinig 

gebruik van / mijn hulp bij het huishoudelijk werk is héél goed, vandaar de positieve beoordeling hierboven! 

Het was perfect geregeld! 

Hulp in de huishouding wisselt sterk en is door gebrek aan vaste krachten en contracten niet altijd 

gewaarborgt. 

Hulp van Zinn. Ze mogen je niet meer helpen met slaapkamer dingen 

HVO 

i.v.m. de alzheimer dementie vul ik de echtgenoot (***) deze lijst in. het zijn dan ook mijn bevindingen 

i.v.p. 

ik ben erg blij met mijn hulp 2 uur in de week 

Ik ben helemaal tevreden met de hulp. Ze ziet het zelf.  Ze past wel in ons gezin 

Ik ben meer als tevreden, over alles wat ik nodig heb alles is prima geregeld. 

Ik ben tevreden. 

ik ben totaal mantelzorg Voor mijn Vrouw 

ik ben zeer tevreden! (2x) 

Ik heb 4 maanden ondersteuning gehad vanwege val van de fiets. Ik mis taxivervoer omdat ik niet meer op de 

fiets durf en 80 jaar ben en mijn kinderen werken. Kan ik nog taxivervoer krijgen? 

Ik heb alzheimer en mijn vrouw is mijn mantelzorger, zij vult dit formulier namens mij in. 

ik heb dit via mijn huisarts gekregen om dat ik 3x hartinvact heb gehad en ik ben gouw moe.  Ik ben hier wel 

blij mee met de hulp 

Ik heb een gehandicapten parkeerkaart gekregen (eerst voor 3 jaar) hier ben ik heel blij mee 

Ik heb een goeie hulp! 

ik heb geen hulp of ondersteuning. heb een parkeerkaart aangevraagd 

Ik heb gevraagd om hulpmotor voor rolstoel zodat ik mijn vrouw kan ontlasten dat ze mij niet steeds voort 

hoeft te duwen maar dat is afgewezen want ik moet van hun eerst alleen naar buiten kunnen dat is onzin. ik 

ben zelf doof en zou niet weten waar ik alleen heen moet! 

Ik heb in 1 jaar tijd 5 ondersteuners gehad. Dat is NIET fijn!! 

Ik heb meerdere telefoonnummers moeten bellen om de juiste persoon te krijgen/vinden 

Ik heb nog maar kort hulp met de huishouding moet nog even afwachten of de hulp mij bevalt. 

ik heb nu sinds een paar maand een begeleidster van interpsy. en ze komt 1x per week. ik kan goed met haar 

praten, en kan echt mn "ding" bij haar kwijt. maar om nu "al" te spreken over een "verbeterde kwaliteit van 

leven enz. vind ik moeilijk om te beantwoorden. ze stimuleert mij wel op veel gebieden en bied mij andere 

perspectieven. ben er tot nu toe erg tevreden over. 

Ik heb o.a. hulp bij administratie. Doordat bijna alle bedrijven er alle-jezus- lang over doen om überhaupt 

bereikt te kunnen worden gaat er veel, kostbare, tijd verloren met wachten. Het beantwoorden van vragen 

aan die bedrijven gaat tegenwoordig digitaal en goet in de gaten gehouden worden omdat men vaak niet 

snapt waar het over gaat (computer gestuurde antwoorden). 
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Ik kreeg deze vragen lijst waarschijnlijk omdat mijn invaliden parkeerkaart verlengt moest worden. Vraag me 

af of deze lijst mij van toepassing is 

Ik kreeg geen verlenging voor taxi vervoer. Moest maar andere hulp vragen!!! 

Ik krijg 1,5 uur per week thuishulp. Net genoeg voor een vluchtige beurt. 

Ik krijg geen ondersteuning, heb alleen een Gehindicapteparkeerkaart  aangevraagd. 

Ik krijg nu een lichte huishoudelijke ondersteuning (4 uur per maand). Ik hoop dat, wanneer het later nodig is, 

de hulp ook uitgebreid kan worden. 

Ik krijg op dit moment ondersteuning van thuiszorg zonnehuis maar aangezien ik een man heb krijg ik geen 

huishoudelijke hulp en als was het maar twee uurtjes in de week zou ik zeer geholpen zijn. 

Ik krijg zorg tot mijn tevredenheid 

Ik moet lang wachten op aanvraag. 10 weken zelf er achter aan bellen. Ze waren vaak ... kwijt. 

Ik vind dat ik te weinig hulp in het huishouden krijg. 1x pw 2 1/2 uur terwijl ik niet kan stofzuigen en dweilen. 

Ik vind na verhouding van anderen krijg ik minder uren voorbeeld iemand die last heeft met een doek 

uitwringen een zere enkel en veel te zwaar di krijg 3 uur per week. Ik krijg 2 uur in de week. (***). Ik kan veel 

minder ik begrijp dit niet. Ik heb met het oog op de corono virus de hulp tijdelijk stopgezecht omdat zij overal 

komt en met het oog op nog 2 operaties vint ik het niet verantwoord. Ben daar nog al al bang voor. Ik hoop 

op uw begrip. 

Ik was voorheen erg tevreden met de zorg die ik kreeg, echter ben ik noodgedwongen gestopt, doordat dat 

moest van de gemeente. Een (***) werkte bij de zorginstelling waar ik tevreden over was. Ik ben nu niet meer 

tevreden! 

in de toekomst zal ik meer zorg nodig hebben. Heb net gehoort (***). wat een ellende. Dit kan er ook nog wel 

bij. 

is goed. 

Is prima zo. Maak sinds februari 2020 ook gebruik van buurtzorg voor ADL 

Ja de zorg die wij krijgen kan niet beter 

Ja geweldig een 10. 

Ja slecht ingelicht en inzicht gekregen over m'n hulpvraag mensen die niet up to date zijn over dagelijkse 

beslammeringen bijv; voorlichting over bewindvoering, financieën, meedenken . 

Liever niet want alles  wat je zegt kan tegen jou gebruikt worden!! 

Mee eens. 

met de zomervakantie was het niet mogelijk hulp te krijgen terwijl ik 4.5 uur hulp per week krijg en toen 3 

weken niets. Dit vond ik zeer slordig van Beter thuis wonen. 

Mijn aanvraag taxi/wmo vervoer is afgehouden. Ik ben zelf minder goed gaan lopen, mijn man kan geen auto 

meer rijden. Ik ben dus meer aan huis gebonden. 

mijn begeleider krijgt betaald voor basis begeleiding dit klopt niet! ze doet veel meer dan ze betaald krijgt. ik 

heb meer hulp nodig dan basis 

Mijn dochter (**) heeft een aangepaste buggy, eetstoel in gebruik gekregen en sinds (***) hulp in de 

huishouding ter ondersteuning/overbrugging in scheiding en verhuizing, naar aangepaste woning. Hier zijn wij 

erg blij mee en de voorzieningen maken ons mobiel. 

Mijn klachten zijn voornamelijk tegen de zorgaanbieder, en niet het WMO. 

mijn man en ik zijn allebei (***). Mijn man heeft altijd auto gereden maar ziet op het ogenblik heel slecht. 

voor het lezen heeft hij een (***) en wij horen allebei slecht. 

Mijn man is (***) overleden Hij had door dementie veel zorg nodig. Ik was zijn mantelzorger. dat is nu voorbij 

Mijn moeder kan bijna niet meer lopen, de drempels zijn een enorme hindernis, ook kan ze de buitendeur 

maar met hele grote inspanning open doen. 

Mijn rolstoel is aangevraagd in (***) en komt waarschijnlijk op de fiets. Aldus mijn bevinding. 

Mijn schoonmoeder is dementerend. Zonder de ondersteuning die ze krijgt, had ze niet meer thuis kunnen 

wonen. Daar zijn wij als familie dankbaar voor. 

n.v.t. (11x) 
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Na het gesprek duurde het 4 maanden voor ik hulp kreeg. Omdat ik niks hoorde. Uiteindelijk na 4 maanden 

zelf gebeld. Waren ze de papieren met mijn gegevens kwijt. Na nieuwe handtekening. Kreeg ik een 

scootmobiel die, niet geschikt voor mij was. Na weer weken wachten, eindelijk een nieuwe scootmobiel. 

Inmiddels was de zomer voorbij. Nu blij en tevreden. 

naar mijn mening is ondersteuning minimaal. en is geen ruimte voor iets extra's te doen. 2 uur hulp in 

huishouding is veel te weinig. 

Nee (40x) 

nee ben erg tevreden. 

Nee bevalt prima. 

Nee ik ben erg tevreden 

Nee want ik ben zeer tevreden 

Nee, het verloopt prima 

Nee, ik ben tevreden 

Nee, ik red mij nog heel goed zelf. Voordat (***) gebroken waren, had ik hulp. Maar is nu  weer klaar, en ik 

kan het zelf wel weer. 

Nog geen gebruik gemaakt van de ondersteuning dus nog niet van toepassing 

Onderliggende problematiek is chronisch, dat vermindert niet. Dagelijkse effecten zijn wel beheersbaar. 

Perfect geregeld zo 

Prima (2x) 

prima verzorging in huishouden van 1 persoon. 

Stimulans doet het goed 

Stoppen met onredelijke bezuinigingen. Vraag al jaren om deuropeners en ik krijg een trekkoord met een 

zandzak. 

Taxi vanh te laat W.MO. 

Taxivervoer is nog steeds een drama. Dat!! zou per direct verbeterd moeten worden. Heb hierover 2 jaar 

geleden al een gesprek met WMO over gehad. Maar het is gewoon niet goed!!! 

Tevreden! 

Verschillende keren om duo fiets ook voor heel de gemeente gevraagd 

Via de huisarts (***). kwam ik in contact met mw (***) een en al lof. 

Voor de invulling v.d. zorg voor dhr. wordt gebruik gemaakt van de zorginstelling Zinn. (is via w.m.o geregeld) 

vriendelijke mensen, fijne plek --> ik word er blij van. 

We hadden een vaste hulp. geweldig deed 100% haar werk. deze kreeg na 3 jaar geen contract verlenging. 

daarna 2 maal een flop geweest. nu weer een prima hulp gekregen. erg blij mee. 

We hebben een aanvraag voor een scootmobiel. een tijdelijke huisvesting krijgen we niet. We zijn een schuur 

aan het bouwen en dan pas gaan we een pad aanleggen, zolang krijgen we hem niet of we moeten rijplaten 

aanschaffen om hem onderdak te zetten, we mogen niet 20 meter over het gras rijden! 

We krijgen helemaal niks 

We moesten lang wachten op aanvraag? 10 weken vaak zelf bellen want dan waren ze zelf nummer kwijt. heel 

slecht contact. 

Wij hebben alleen recht op taxi vervoer 

Wij hebben privé hulp (huishoudelijke hulp) van de gemeente aangevraagd niet gekregen! We krijgen 3 uur 

per week hulp, die we zelf betalen. We vonden het keukentafelgesprek vreselijk! 

Wij zijn erg blij met de ondersteuning het maakt ons rustiger 

Wij zijn heel tevreden traplift en douchestoel zelf gekocht 

wilde dit eerst niet zeggen, maar toch belangrijk, ze hebben m'n sleutel kastje die ik huur, om binnen te komen 

2x open laten staan, 1x met sleutel erin, iedereen kan hem pakken. 

x 

Zeer tevreden 

Zie eind vragenlijst 
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Zoals het nu gaat kan ik oud worden in mijn eigen voertuig 

Zonder zorg/ ondersteuning kan mijn moeder hier niet wonen. 

Zorg - thuiszorg voor mijn vader en buurthuiskamer vanaf jan zo-ook huishoudelijke hulp voor mijn moeder. 

Zorg die ik krijg is heel fijn maar dat houd niet in dat ik mijzelf beter voel. 

Zorg heb ik niet. 
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3.2 Open vragen Jeugdhulp (ouders) 

In deze paragraaf staan de antwoorden op de open vragen voor de vragenlijst bedoeld voor ouders. 

 

9. Wat vond u goed of minder goed aan de gekozen oplossing? (n=41) 

Altijd voor ons klaar staan. Duidelijkheid. 

Betrokkenheid tav definitieve indicatiestelling 

blij met voorstel (voorstel was gedaan door al lopende zorg --> (***) gemeenteconsulente dacht mee en 

werkte mee. 

Dat er een oplossing is gezocht binnen ons netwerk voor de kinderen 

Dat ik het niet alleen hoefd te doen. 

Dat wij hulp kunnen krijgen, dmv onder andere pgb. 

De hulp die (***) kreeg was een oplossing door school aangeboden 

De oplossing is prima. Maar het contact met de betreffende persoon loopt moeizaam. Ik moet zelf blijven 

bellen anders hoor ik niks meer. 

De oplossing was snel, binnen 2 week 2 opties voor een zorgboerderij 

Er is gekeken naar de situatie. alle omstandigheden zijn meegenomen 

Er werd door de medewerker goed geluisterd naar onze vraagstelling en ze heeft er adequaat naar gehandeld. 

We voelen ons serieus genomen. 

Er wordt erg slecht geluisterd, vervolgens vastgesteld dat hulp nodig is en daarna dat het wegens bezuiniging 

niet kan. Alles binnen een half uur 

Goed is dat er gesproken is over familienetwerk pleegzorg en dat het ook uitgezet is 

het betreft een tussenpersoon 

Het heeft mijn dochter enorm geholpen 

het helft (***) heel erg veel 

Het lukt mij niet om mijn zoon structuur aan te bieden, de hulp is daarom zeer prettig. 

Het werd serieus genomen en snel opgelost. 

hulpverlening sluit goed aan bij de jongens 

Ik vind dat ik door uw medewerker mijn dochter niet meer zie. (***) 

Ik vind het goed dat mijn zoon naar de zorgboerderij gaat. Heb ik tijd voor m'n andere zoon en kan dan dingen 

doen met hem. 

Ik vond voor mijn dochter prettig dat persoon gewoon thuis kwam voor de therapie 

ik/we krijgen minder uren 

Luisterde goed en dacht mee. 

Meedenkend en mogelijkheden aangedragen 

mijn vraag werd niet begrepen, waardoor de juiste hulp vraag lang op zich liet wachten.toen was de vraag al 

crisis 

n.v.t. (2x) 

Na alle ellende werden er keuze's gemaakt  ten nadelen van mij kind. en werdt er party gekozen voor mijn 

gevoel. 

prima 

Vanaf de gemeente goed geregeld maar doorverwezen naar interpsy en nu Reik. Reik is beter! 

Verlenging verliep goed 

Vervelend vin dik dat mijn kind eerste een diagnose moet hebben voordat ik financiële ondersteuning kan 

krijgen fijn is wel dat de onderzoeken wel financieel gesteund worden vanuit gemeente 

Voor een kind met ass was het fijn dat hij zijn sociale vaardigheden kon trainen. Helaas besloot de gemeente 

het Samenhuis voor deze begeleiding te sluiten. Er is geen alternatief. 

was prima 
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We durvende niet te dromen dat we zo goed geholpen zouden worden! (***) 

we konden duidelijk onze keuze maken wie ons zou gaan helpen. Erg blij dat we met in 2 psy in zee zijn gegaan. 

Wij hebben een vast contactpersoon, als er iets is bel mail of whatsapp ik haar en dan wordt dit geregeld. 

Altijd met goed succes. 

Ze dacht goed mee en heeft er wel vaart achter gezet. 

Ze heeft heel goed mee gedacht welke hulp wij nodig hebben voor onze zoon wij hebben toen hulp van Cosis 

gekregen  maar moesten toen heel lang wachten voor wij een contactpersoon van cosis kregen. 

Ze waren er nog mee bezig, uiteindelijke oplossing  is nog steeds in verandering, gaat zo 

 

10. Heeft u nog opmerkingen of verbetertips als het gaat om het aanvragen van de Jeugdhulp? (n=38) 

/ (2x) 

Beter geschoolde mensen in dienst nemen. 

de vraag van de client serieus nemen. 

Deze vragenlijst is een beetje lastig beantwoorden voor mij, Ik had namelijk een gesprek met het sociaal team 

over mijn zoon, die vervolgens aan gaf dat hij zich zorgen maakte om zijn zusje en aangezien dat wel terecht 

was, kwam het balletje aan het rollen voor hulp voor haar. 

Her duurt vaak te lang voor dat je bij elker oid terecht kan. In totaal al 3 jaar bezig voor de juiste hulp. En duurt 

nog ong. 6 week voordat we bij elker terecht kunnen. Ben heel tevreden over de casemanager van sociaal 

team (***). 

Het desbetreffende kind laten spreken en daar gehoor aan geven. 

Het opstarten gaat goed vervolg duurt te lang! Als je met andere hulpinstanties verder moet. 

Ik denk dat heel h belangrijk is dat de lijntjes kort zijn. en dat is in sommige gevallen niet zo. 

Ik heb ook veel hulp gehad van vrijwillger. Samen was het voldoende 

Ik vind het belangrijk dat er goed geluisterd wordt, samen nadenken over oplossingen en kijken wat dan 

mogelijk is 

Jeugdhulp was er al via Cosis te (***) en doordat (***) ( Mijn dochter) destijds ingeschreven stond bij haar 

moeder in de gemeente (***).Door uitspraak van de Raad van de kinderbescherming is (***) bij ons komen 

wonen in de gemeente (***) en is het dossier overgegaan naar Cosis in deze gemeente. 

Juiste medewerker. plaatsen 

meer overleg met school (mentor) over wat kind evt. extra nodig heeft om goed te kunnen functioneren 

tijdens les/ en schooldag. 

Mijn zoon zat in het begin van het schooljaar groep 8. Maar toen alles in werking ging zat hij inmiddels op het 

voortgezet onderwijs. 

n.v.t.(2x) 

Nee (12x) 

nee hoor 

Nee, op moment niet. 

Voorgaande hulp vanuit sociaal team kwam niet op gang door vele  wisselingen  in bezetting 

Waneer een medewerker vertrekt dit beter laten verlopen, opvolger. Dit was bij ons niet goed geregeld. Ik 

heb 2 maanden (minimaal) contact gezocht met iemand die al lang weg was. Uiteindelijk heb ik de gemeente 

gebeld en gehoord dat diegene al lang vertrokken was en er nog geen opvolger bekend was. dit heeft al met 

al 4 maanden geduurd. 

We hebben meer behoefte aan jeugdhulp, terwijl we dit kwijtraken 

Wel onzeker of hulp per juli nog kan, terwijl dit wel heel hard nodig is. Geld kwestie, dat is erg triest. maar we 

blijven positief, wie weet! 

zie ook boven: duidelijkheid wie wat tav terugkoppeling 

Zie vorige bericht. 

zover gaat het heel goed 
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21. Kunt u aangeven welk resultaat u ziet als gevolg van de hulp? (n=47) 

familienetwerkpleegzorg voor mijn kinderen- voor jongste dochter nu de juiste school- extra begeleiding voor 

problemen kinderen (cosis) 

(***) heeft meer vertrouwen in zichzelf 

(***) uit zich beter, begint grenzen aan te geven, durft sneller nee te zeggen.Wij kunnen met onze vragen 

terecht bij iemand van het sociaal team.Het probleem waar het mee begon is verholpen waar we erg blij mee 

zijn. 

* met plezier naar school, er daarbij aansluiting kunnen houden bij de groep: aandacht zelfstandigheid* 

negatief: groot verloop tav ondersteuners... 

Andere omgang met mijn kind n.a.v. alle tips 

(***) heeft meer rust in z'n hoofd. Luisterd beter en het is rustiger in huis. 

Dat de hulpvraag lastig is en dat er niet meteen een goede oplossing is. Er wordt  nog steeds aan gewerkt. Dit 

ligt niet aan de hulpverleners, maar aan ons kind. 

Dat (***) beter luisterd. Ik ben minder gespannen. 

De PMT met (***) is eigenlijk het enige geweest wat echt heeft geholpen bij mijn zoon 

De therapeut ziet en herkent nu al valkuilen, dat vind ik snel. Ook handelt ze er goed naar. De toekomst wordt 

moeilijker, maar ik heb het gevoel dat beide dochters goed in de gaten worden gehouden. 

door huiswerk begeleiding, zijn de cijfers goed, en is de rust in huis wedergekeerd. zonder hulp is het thuis 

oorlog en heeft onze zoon onvoldoendes, omdat hij geen overzicht heeft en niet kan plannen. 

Enige resultaat die alle instantie's bereikt hebben is het wantrouwen in mensen bij mijn dochter. 

Er is een diagnose, passend onderwijs, geslaagde behandeling en medicatie ingezet en begeleiding voor zoon 

thuis. wij functioneren allemaal weer in rust. 

Er zijn nog stappen gezet. 

heel veel resultaat het gaat nu goed met mijn dochter vooral door de hulp die ze heefd 

Helaas is er nog geen zichtbare resultaat 

Ik krijg  meer handvaten voor mijn zoon en het bewust worden hoe ik bepaalde dingen moet aanpaken 

Ik vind dat mijn kinderen het goed bij mij doen- merk. niks aan. de jongens 

is nog in behandeling 

kan niet veel invullen we zitten bij jeugdzorg 

Kinderen hebben nu weinig stress bij pleegouder. Ze voelen zich daar op hun gemak. Dat komt volgens mij 

ook omdat zij hun tante en vertrouwd is. Ik ga ervan uit dat de kinderen bij hun tante kunnen blijven en niet 

bij een ander. Ik weet dit vanuit mijzelf  omdat ik ook steeds moest wennen aan nieuwe begeleiding en ik dit 

als heel onprettig en storend heb ervaren in mijn doen en laten. 

Meer rust en betere handvaten wat te doen in boze situaties 

meer zelfvertrouwen 

mijn dochter is op school minder boos en gemotiveerder om haar schoolwerk te maken. Ook sociaal is ze 

gegroeid. 

Mijn kind groeit. als die driehoek goed is groeit een  kind altijd: en ons gezin komt tot rust. 

Mijn kind is in 2019 naar het voortgezet onderwijs gegaan, dank zij zijn zorgverlener ging dit makkelijker dan 

verwacht. Zij bood hem structuur met huiswerk maken en maakte daar roosters voor, en ik hielp hem thuis 

met uitvoeren daarvan. Ook nu tijdens corona, gaat hij elke ochtend heen om structuur in zijn huiswerk te 

houden. Wij ( zijn ouders zijn wel aan het werk ). 

mijn kind ontwikkeld zich goed met de geboden hulp. 

Mijn zoon leert zelfstandig zijn huiswerk plannen en maken. Ook leert hij leerstrategieën aan. Als wij dit zelf 

doen dan erg veel strijd. 

N.v.t 

Nadat meneer van acare bij ons thuis is geweest zijn er wel dingen veranderd. Mijn kind luistert meer naar 

me. Er zit wel een verschil in dan er voor en erna. 

nog geen resultaat. 
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nog niet van toepassing 

Nu 5 jaar verder (totaal) via CJC -> interpsy -> reik nu eindelijk speciaal onderwijs en pmt en thuishulp 

(thuishulp al langer dan 1 jaar. 

Onze dochter heeft zeer veel aan de begeleiding van Team 050. De tips en adviezen hoe te leren, de hulp als 

ze iets niet goed begrijpt. Het helpt haar enorm! 

Rust bij iedereen! 

Rust binnen gezin. Kleine stapjes vooruit bij zoon. 

Rust, opvoeding tips. 

Te weinig resultaat over wat wij hadden verwacht! 

Wanneer ik of mijn kind ergens tegen aan loopt, dan kan ik het vragen en dan worden we weer rustiger 

gehoord  worden is heel belangrijk 

We hebben een klankbord, iemand die meedenkt bij problemen, maar het aantal uren is niet genoeg 

We staan nu meer stil bij de tips die je krijgt. 

We zijn een poos verder en er is nog weinig van het beloofde gedaan.de situatie blijft onveranderd. 

wij hebben thuis een blij kind 

Ze denkt veel meer na over de gevolgen van haar acties en over hoe ze met jongens om moet gaan. 

ze zijn er blij mee (de kinderen). Er worden meer activiteiten met ze gedaan. De kinderen krijgen de 

begeleiding die ikzelf niet kan geven (school) 

Zie nog  geen resultaat bij mijn zoon. Omdat de hulp daarvoor lang heeft geduurd en nog bezig is. 

Zoon gaat weer (bijna volledig) naar school, en lijkt beetje bij beetje meer vertrouwen te krijgen en begrepen 

te worden. Zit beter in zijn vel dan voorheen. Al gaat het met momenten nog met ups en downs. Vandaar ook 

dat hulp erg belangrijk is en hij (en ook wij) voorlopig nog zeker hulp nodig dienen te hebben. 
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3.3 Open vragen Jeugdhulp (jongeren) 

In deze paragraaf staan de antwoorden op de open vragen voor de vragenlijst bedoeld voor jongeren. 

 

9. Wat vond je goed of minder goed aan de gekozen oplossing? (n=27) 

? 

alles ging goed, werd snel geholpenkon alles kwijt en mijn vragen werden snel beantwoord 

dat ie er nog niet is 

De (***) is prettig in de omgang met mijn zoon, ze hebben app contact en sportieve afspraken. Naar mij als 

ouder en fijn iemand. 

de gekozen oplossing was goed, maar de uitvoering is minder en de organisatie zit slecht in elkaar bij (***). 

Het huis is altijd smerig en de begeleiding komt de gemaakte afspraken niet helemaal na. als jongere kun je 

doen wat je wilt zonder echt consequenties. 

De gemeente heeft van de overheid, Jeugdzorg toegewezen gekregen en dus verantwoordelijkheid voor de 

jeugd in hun gemeente. Door bezuinigingsmaatregelen worden PGB indicaties gestopt, zonder zorgvuldig 

onderzoek te doen 

Er is nog niet echt een oplossing gekozen. We hebben zelfdingen bedacht en zijn e nu mee bezig. 

Er is uiteindelijk geen oplossing door het sociaal team gekomen. 

er was een informele sfeer en er is goed geluisterd naar de vraag 

goed 

goed, het hielp wel direct en zodra deze hulp er een paar weken niet kon zijn, ging het direct slechter. 

Goed. (***) (mijn begeleidster) kon blijven 

Het was allemaal te snel 

ik ben goed van mijn angsten geholpen (ook fijn dat het ook thuis was) 

ik kon doorpraten met anderen en kreeg een overzicht van mijn problemen (oorzaak, gevolg, etc. ) 

Ik vind het goed dat er direct serieus met mijn problemen werden omgegaan. Ik heb geen minder goede 

punten. 

Ik voelde me niet gehoord 

Ik vond alles goed 

Ik vond de wekservice een goed idee. 

In het begin duurde het lang om geholpen te worden. 

indicatie voor dagbesteding. Mijn zoon is daar helemaal op zijn plek 

Ja ik vind goed 

Je kon haar heel erg goed vertrouwen 

n.v.t. (2x) 

(***) wist alles te vertellen wat. ik moest weten. We hebben leuke spelletjes gedaan. 

weet niet 

 

10. Heb je nog opmerkingen of verbetertips als het gaat om het aanvragen van de Jeugdhulp? (n=26) 

das (***) ontslag neemt x. 

Dat het bijna werd afgeschaft wanneer dit eigenlijk niet mogelijk was 

dat het wat sneller kan. 

De weg die bewandeld moet worden loopt niet altijd even soepel. Nu er maar een maat contact is is het goed. 

(**) is een vrouw die afspraken nakomt. 

(***) 

en schuift alles onder "gebruikelijke" zorg kinderen met een beperking worden zo naar de afgrond geholpen. 

En zonder goede begeleiding, kunnen deze kinderen niet goed functioneren als ze op eigen benen kunnen 

staan. Terwijl ze met goede begeleiding veel verder kunnen komen. 
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geen idee 

geen opmerkingen en verbeteringen 

Ik merk dat weinig mentoren op school ervan afwisten, aangezien ik al heel lang ermee zat. Een verbeterpunt 

zou zijn is dat scholen er meer van zouden afweten. 

indicatie afgeven duurde wel een half jaar 

Luisteren naar het kind zelf 

Maak het laagdrempeliger 

n.v.t. (2x) 

Nee (8x) 

Nee niet echt 

Ze heeft niet zoveel voor mij kunnen doen, maar wou wel bij elk gesprek betrokken zijn. 

 

20. Kun jij aangeven welk resultaat jij ziet als gevolg van de hulp? (n=21) 

Dat het beter gaat 

Dat je weer naar school gaat. 

De gemeente moet zijn verantwoordelijkheid nemen m.b.t.  Jeugdzorg. Zodat ook kinderen met een beperking 

een goede kans en start krijgen om mee te draaien in de maatschappij en dat ze op eigen benen kunnen staan! 

ipv de indicaties stop te zetten en de jeugd aan hun lot over te laten. Zonder begeleiding red ik het thuis en 

op school niet. Dankzij de goede begeleiding thuis en op school ben ik van het SBO naar VMBO gegaan en nu 

volg ik regulier onderwijs op MBO 2 nivo. Heb deze lijst samen met mijn moeder ingevuld. 

Ik merk dat het makkelijker is voor mij om te leren en dat ik beter mijn tijd kan indelen. 

ik weet dat ik autistisch ben, wat mij helpt bepaalde moeilijkheden van mijzelf te accepteren. ik bleef doorgaan 

met het opbouwen van mijn activijten (school etc.) en heb nu een stuk meer energie. 

ik weet nu  beter hoe  het gaat over sexualiteit. 

Ik zeg nu sneller "nee" en in het begin zei ik meer "ja" 

in overleg met hulpverlener, ouders en gezinshulp opties gekregen voor een zorgboerderijen. Binnenkort ga 

ik kijken. 

Me moeder en ik kunnen goed samen werken. 

mijn schoolcijfers gaan omhoog, heb meer vertrouwen op de toetsen 

mijn zoon durft een probleem bespreekbaar te maken. bij zijn coach, voelt zich erg goed bij, is vrolijk als ze 

contact hebben gehad. 

Mijn zoon is zekerder geworden 

minder Boos wordengaat beter met school 

Minder stress met oog op schoolwerk 

mooie resultaten op school, meer rust in thuissituatie, sociaal weerbaarder 

na anderhalf jaar kwam ik terug uit (***) waar ik aan een heleboel problemen heb gewerkt. ik heb hier alleen 

een goede woonplek nodig en verder kan ik bijna alles zelf al. Maar de begeleiding hier in huis vind ik slecht 

de jongeren hebben lak aan alles en doen wat ze willen in en met het huis (blowen roken en komen afspraken 

gewoon niet na) naar mijn inzien ligt het hierbij niet aan de jongeren maar hoe de begeleiding ermee omgaat. 

s'Nachts geen controle waardoor er harde muziek word gedraaid en je de volgende dag moe naar je werk of 

school moet. het huis word 1 keer per week schoongemaakt door de jongeren zelf, wat bijzonder onhygiënisch 

is en de badkamer en keuken altijd super vies zijn. er word nemelijk gebruik van gemaakt door 5 jongens. 

Nog meer ellende! 

nog niet echt iets. 

sneller lezen 

zelfstandig plannen 

Zit weer op padje 
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Uw contactpersonen  

 

Marieke Steeman– m.steeman@zorgfocuz.nl 

Dennis Kremer – d.kremer@zorgfocuz.nl  

Hoofdkantoor Groningen 

Sylviuslaan 5 

9728 NS Groningen 

 

Postbus 473 

9700 AL Groningen 

 

Kantoor Utrecht 

Graadt van Roggenweg 328-334 

3531 AH Utrecht 

 

T. 050 – 82 00 461 

contact@zorgfocuz.nl 

www.zorgfocuz.nl 
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