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1 Inleiding 
 

 

Vragen aan jongeren en ouders wat zij vinden van de hulp en de steun die ze krijgen van de 

jeugdzorg: het is niet zo vanzelfsprekend of simpel als het lijkt. Stichting Alexander heeft voor 

dit doel de C-toets ontwikkeld: een landelijk inzetbare vragenlijst voor cliëntenfeedback. De lijst 

bestaat uit een betrouwbare standaardlijst met stellingen die samen met jongeren en ouders 

zijn ontwikkeld, ruimte voor instellingen om voor hen relevante stellingen toe te voegen en een 

aantal open vragen. 

 

Jongeren en ouders, en hun beleving van de kwaliteit van de jeugdzorg staan centraal in de C-

toets. Het doel van de C-toets is: op hoofdlijnen signaleren wat ouders en jongeren vinden van 

belangrijke aspecten van de jeugdzorg om de uitkomsten te gebruiken als basis voor 

interactieve cliëntenfeedback en het doorvoeren van verbeteringen van de jeugdzorg in 

cliëntperspectief. 

 

Bureau Jeugdzorg Overijssel heeft Stichting Alexander gevraagd om ondersteuning bij de 

uitvoering van de C-toets en om de analyse en rapportage van de gegevens ter hand te nemen. 

Onderhavige rapportage is het resultaat van deze opdracht. In september 2011 heeft Stichting 

Alexander 1800 vragenlijsten verzonden naar cliënten van Bureau Jeugdzorg Overijssel. In 

november en december zijn de resultaten geanalyseerd en gerapporteerd. Een presentatie van 

de resultaten vond op 10 januari 2012 plaats. 
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2 Uitvoering 

2.1 Voorbereiding 

 

Bureau Jeugdzorg Overijssel heeft de uitvoering van de C-toets aan Stichting Alexander 

uitbesteed. Bureau Jeugdzorg Overijssel heeft er zorg voor gedragen dat het adressenbestand 

up to date was en deze aan Stichting Alexander geleverd. Stichting Alexander bereidde de 

mailing naar 1800 cliënten voor en voerde deze uit. Deze selectie van 1800 cliënten is  het 

resultaat van een a-selecte steekproef. 

 

2.2 Afname van de vragenlijst 

 

De afname gebeurde schriftelijk: cliënten kregen een envelop thuisgestuurd met daarin een C-

toets, een retourenvelop en een begeleidende brief. Cliënten konden ingevulde vragenlijsten 

opsturen naar een antwoordnummer van Stichting Alexander. De begeleidende brief was 

ondertekend door Stichting Alexander.  

Op het vermelde e-mailadres zijn acht vragen en een klacht (met betrekking tot de vragenlijst) 

binnengekomen. De klacht is besproken met Bureau Jeugdzorg Overijssel en naar tevredenheid 

van de cliënt opgelost. Tevens zijn de vragen, die per e-mail en in een enkel geval per telefoon 

binnenkwamen, beantwoord.  

In totaal zijn 43 vragenlijsten ongeopend retour gekomen vanwege een foutief adres, dit is 2,4%. 

In 2008 waren er nog 219 vragenlijsten geretourneerd wegens een verkeerd adres, dat is 12%. 

Er is dus een flinke verbetering wat betreft het adressenbestand ten opzichte van de vorige keer.  

 

2.3 Analyse 

 

Stichting Alexander verwerkte de vragenlijsten met behulp van dataverwerkingsprogramma 

SPSS. De resultaten zijn in z’n totaliteit en per hulpvorm bekeken.  

 

De antwoorden op de stellingen zijn als volgt gescoord:  

 

 Helemaal niet mee eens : 1 

 Niet mee eens   : 2 

 Wel mee eens   : 3 

 Helemaal mee eens  : 4 

 

Voor de interpretatie van de gegevens worden de volgende richtlijnen gegeven. Deze zijn 

gebaseerd op uitkomsten uit vergelijkbare vragenlijsten in voorgaande jaren. Het is goed om in 

gesprek samen met de cliënt te kijken naar de interpretatie van de beoordeling. Tevens wordt 

aangeraden om de uitkomsten op de cijfers te koppelen aan de antwoorden op de open vragen.  
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2.3.1 Betekenis scores op de stellingen 

 

Scores tot 2,50 

Er zijn gemiddeld meer cliënten die negatief geoordeeld hebben dan positief. Dit betekent een 

negatieve beoordeling door de cliënt. 

 

Scores van 2,50– 2,75 

Hoewel er gemiddeld meer cliënten zijn die een positief oordeel geven dan een negatief, zijn er 

toch nog een behoorlijk aantal cliënten die een negatieve beoordeling geven. Deze scores 

betekenen dat de stelling of factor als aandachtspunt kan worden aangemerkt 

 

Scores van 2,75 – 3,00 

Deze gemiddelde scores betekenen een voldoende beoordeling 

 

Scores van 3,00 en hoger 

Deze gemiddelde scores betekenen een goede beoordeling 

 

Wanneer bij een hulpvorm over het algemeen erg goed wordt gescoord, is het zinvol om te 

kijken naar de stellingen waar cliënten de laagste scores aan geven. 

2.3.2 Betekenis score rapportcijfer 

Naast de stellingen, gaven cliënten een oordeel door een rapportcijfer te geven. Lager dan een 

5,5 wordt als onvoldoende aangemerkt, tussen 5,5 en 8 als voldoende en hoger dan een 8 als 

goed. 

2.3.3 Open vragen 

De open vragen zijn verwerkt in een word-bestand en geanalyseerd met behulp van kwalitatieve 

analysetechnieken: de antwoorden zijn onderverdeeld in antwoordcategorieën (bijvoorbeeld 

‘contact’, ‘bereikbaarheid’ of ‘effectiviteit van de hulp’) en vervolgens is gekeken hoe vaak de 

verschillende antwoordcategorieën zijn genoemd door de respondenten. Dit is weergegeven in 

een tabel. Om de tabel te verduidelijken is aan de hand van citaten van respondenten 

weergegeven wat er onder de verschillende categorieën wordt verstaan. 

  



         

BJz Overijssel - C-toets 2011: Onderzoek naar cliënttevredenheid als middel tot verbetering – Stichting Alexander©2012 11 

  

2.4 Respons 

 

De respons per doelgroep: 

Doelgroep Aantal 

respondenten 

Populatie Respons % 

Jongeren 12+ Jeugdreclassering 32 300 10,7% 

Ouders Jeugdreclassering 50 300 16,7% 

Jongeren (gezins)voogdij 56 300 18,7% 

Ouders (gezins)voogdij 54 300 18,0% 

Jongeren 12+ Toegang 25 300 8,3% 

Ouders Toegang 46 300 15,3% 

Totaal 263 1800 14,6% 

 

De responspercentages zijn niet erg hoog, maar komen overeen met de responspercentages die 

bij andere Bureaus Jeugdzorg worden gerealiseerd als de C-toets schriftelijk wordt uitgezet. Het 

reponspercentage van de C-toets uit 2009 is 16%, de respons van dit jaar is dus iets lager. Met 

name de respons op de vragenlijsten voor jongeren die te maken hebben met Toegang valt laag 

uit. Er hebben meerdere jongeren een lege vragenlijst geretourneerd met de opmerking dat ze 

de vragen niet kunnen beantwoorden omdat ze geen of slechts één keer contact hebben gehad 

met iemand van Bureau Jeugdzorg (in veel gevallen ging het om een aanvraag voor een PGB waar 

de betreffende jongere naar eigen zeggen niet bij betrokken is geweest). Dit zou een 

gedeeltelijke verklaring kunnen zijn voor de lage respons. Hoewel de respons vrij laag ligt, zijn 

de uitkomsten van dit onderzoek voldoende betrouwbaar.  

Respondenten konden de vragenlijst terugsturen tot 22 oktober 2011. Omdat de respons toen 

nog vrij laag was, en er nog vragenlijsten binnenkwamen is nog ruim een week gewacht met de 

analyse. Echter, de vijftien vragenlijsten die na 1 november 2011 binnenkwamen, zijn niet meer 

meegenomen in de analyse.  

 

2.5 Presentatie van de uitkomsten 

 

Stichting Alexander verzorgde een presentatie van de uitkomsten in het MT op 10 januari 2012. 

Bij dit overleg waren de directeur, twee regiomanagers, twee directiesecretarissen en de 

beleidsmedewerker aanwezig. Naast de bespreking van de uitvoering en de resultaten is 

gesproken over de implementatie van de resultaten.  
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3 Uitkomsten algemeen 

3.1 Jongeren 

 

De uitkomsten van de verschillende begeleidingsvormen liggen dicht bij elkaar. Het totale gemiddelde 

(inclusief de extra stellingen) bij jongeren ligt boven de 3,00, dat betekent dat jongeren zich in de 

vragenlijst merendeels positief hebben uitgelaten.  

 

 Jeugdreclassering (Gezins)voogdij Toegang 

Totaal gemiddelde stellingen 3,11 3,02 2,96 

Gemiddeld rapportcijfer 7,6 6,4 7,7 

 

 

Onderstaande tabel vergelijkt het gemiddelde zonder de extra stellingen met de C-toets die in 2008 is 

afgenomen (waarvan de rapportage in 2009 verscheen). De scores liggen ruim hoger dan de gemiddelde 

scores bij andere Bureaus Jeugdzorg waar Stichting Alexander de C-toets heeft afgenomen: bij 

Jeugdreclassering liggen deze tussen de 2,75 en de 2,90 en bij de Gezinsvoogdij tussen de 2,60 en 

2,70. De scores voor Toegang kunnen niet vergeleken worden met andere Bureaus Jeugdzorg omdat 

daar een andere indeling of een andere vragenlijst is gebruikt. In 2006 heeft Bureau Jeugdzorg 

Overijssel een C-toets uitgevoerd onder ex-cliënten in een vrijwillig traject. De gemiddelde scores 

kunnen officieel niet vergeleken worden met de scores van dit jaar omdat er nu met een nieuwere versie 

wordt gewerkt, maar ze worden voor de volledigheid toch genoemd: onder jongeren scoorde BJZO 

gemiddeld een 2,98 en onder ouders was de gemiddelde score 3,22.  

 

 BJZO 2011 BJZO 2009 

Jeugdreclassering 3,33 3,27 

(Gezins)voogdij 3,10 3,04 

Toegang 3,15 x 

 

De scores voor zowel Jeugdreclassering als (Gezins)voogdij zijn in 2011 iets hoger dan de scores in 

2009. De scores liggen ruim hoger dan de gemiddelde scores van twee in 2010 uitgevoerde C-toetsen 

bij andere Bureaus Jeugdzorg.  

 

3.2 Ouders 

 

Ouders in de Gezinsvoogdij zijn minder positief over Bureau Jeugdzorg Overijssel dan ouders 

die te maken hebben met de Jeugdreclassering of de Toegang. Dit beeld komt overeen met 

uitkomsten bij andere onderzoeken binnen en buiten Bureau Jeugdzorg Overijssel. In 

onderstaande tabel zijn de gemiddelden inclusief de extra stellingen opgenomen. 

 

 Jeugdreclassering (Gezins)voogdij Toegang 

Totaal gemiddelde stellingen 3,02 2,74 2,91 

Gemiddeld rapportcijfer 7,1 5,9 6,8 
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Onderstaande tabel vergelijkt de gemiddeldes zonder de extra stellingen met de uitkomsten uit 

2009 .De scores voor Jeugdreclassering liggen hoger dan de gemiddelde scores bij andere 

Bureaus Jeugdzorg: daar scoort Jeugdreclassering normaliter tussen de 2,80 en 3,00 en 

Gezinsvoogdij tussen de 2,50 en 2,60.  

 

 BJZO 2011 BJZO 2009 

Jeugdreclassering 3,06 3,10 

(Gezins)voogdij 2,73 2,38 

Toegang 3,05 x 

 

De beoordeling van Jeugdreclassering is iets lager dan in 2009. Ouders zijn positief over de 

Jeugdreclassering. De Gezinsvoogdij scoort hoger dan in 2009, maar ouders zijn nog niet 

overwegend positief. In vergelijking tot andere Bureaus Jeugdzorg scoort Bureau Jeugdzorg 

Overijssel iets hoger op beide hulpvormen.  

 

3.3 Gemeenschappelijke thema's 

 

Het onderzoek levert het volgende algemene beeld op: 

 

 Relatief hoge scores op contact en bejegening; 

 Relatief lage scores op informatievoorziening (klachtrecht, informatie op de website, 

informatie bij de start); 

 Relatief lage scores op effectiviteit van de hulp; 

 Zowel jongeren als ouders zijn nauwelijks op de hoogte van het bestaan van de Cliëntenraad 

van Bureau Jeugdzorg Overijssel; 

 Zowel jongeren als ouders zijn nauwelijks bekend met de website van Bureau Jeugdzorg 

Overijssel; 

 De jongeren en ouders die de website wel kennen, zijn niet tevreden over de inhoud ervan. 
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4 Uitkomsten jeugdreclassering 

4.1 Jongeren 

 

In totaal hebben 32 jongeren de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. De gemiddelde leeftijd 

van de jongeren is 16,7. Bij zes respondenten is de begeleiding inmiddels afgerond. De 

gemiddelde duur van de begeleiding is 17,8 maanden. 

 

Geslacht Aantal percentage 

Jongen 26 81,3% 

Meisje 5 15,6% 

Niet ingevuld
1

 1 3,1% 

Totaal 32 100% 

 

4.1.1 Scores op de stellingen 

 

De stellingen zijn gerangschikt op de hoogte van de gemiddelde score: de hoogst scorende 

stelling wordt als eerste genoemd en de laagst scorende stelling als laatste.  

 

 Resultaten C-toets jeugdreclassering jongeren  

nr  Gem 

score 

6 Mijn jeugdreclasseerder komt zijn/haar afspraken na 3,60 

2 Mijn jeugdreclasseerder neemt mij serieus 3,55 

7 Ik vind dat mijn jeugdreclasseerder goed omgaat met mijn ouders/verzorgers 3,50 

9 Het eerste contact met jeugdreclassering was goed 3,48 

10 Mijn jeugdreclasseerder motiveert mij om afspraken die we maken na te komen 3,45 

13 Ik weet wat er van mij verwacht wordt 3,45 

3 Mijn jeugdreclasseerder heeft genoeg tijd voor mij 3,39 

15 Mijn jeugdreclasseerder gaat goed om met de informatie die ik aan hem/haar geef 3,39 

18 Ik heb samen met mijn begeleider de doelen bepaald 3,37 

1 Ik voel me op mijn gemak bij mijn jeugdreclasseerder 3,34 

8 Ik kon snel na mijn overtreding terecht bij jeugdreclassering 3,34 

16 Ik ken de inhoud van het plan van aanpak 3,34 

17 Ik vind het plan van aanpak goed 3,31 

11 Jeugdreclassering werkt goed samen met andere instanties 3,29 

20 De begeleiding van de Jeugdreclassering zorgt voor positieve veranderingen 3,29 

5 Mijn jeugdreclasseerder geeft goede adviezen 3,28 

4 Ik kan mijn jeugdreclasseerder goed bereiken als dat nodig is 3,22 

12 Ik weet wat Jeugdreclassering voor mij kan doen 3,21 

21 Door de begeleiding maak ik minder kans om opnieuw in aanraking te komen met de 

politie 

3,19 

19 Ik heb echt iets aan jeugdreclassering 3,10 

                     

 
1

 'niet ingevuld' betekent in dit geval dat de respondent zijn/haar geslacht niet heeft ingevuld 
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14 Ik weet hoe ik een klacht kan indienen bij Jeugdreclassering 2,97 

28 De pagina met informatie over de cliëntenraad is makkelijk te vinden 2,78 

29 Ik vind dat er voldoende informatie over de cliëntenraad op de website staat 2,71 

26 Ik vind de informatie die op de website staat duidelijk 2,64 

27 Ik vind de website aantrekkelijk voor jongeren 2,35 

25 Ik vind het een goed idee als BJZO meer via email gaat communiceren met cliënten 2,25 

22 Ik weet dat BJZO een cliëntenraad heeft 2,21 

24 Ik vind het een goed idee om via de chat hulp en advies te kunnen krijgen van BJZO 2,13 

23 Ik ken de website van BJZO: www.bjzo.nl 2,10 

 

 

Totaal gemiddelde jeugdreclassering: 3,11 

Totaal gemiddelde zonder extra stellingen: 3,33 

Gemiddeld rapportcijfer jeugdreclassering: 7,6 

 

4.1.2 Antwoorden op de open vragen 

 

 

Jongeren zijn tevreden over: Aantal keer genoemd 

De hulp/ begeleiding 8 

Contact met de jeugdreclasseerder 8 

Alles 7 

Aanpak en werkwijze 3 

Afspraken 3 

Inspraak 2 

Resultaat 1 

 

Het meest tevreden zijn de jongeren over de begeleiding van hun jeugdreclasseerder en over het 

contact met de jeugdreclasseerder.  

 

Veel jongeren geven aan tevreden te zijn over de begeleiding doordat ze zich gehoord en 

geholpen voelen door hun jeugdreclasseerder.  

 

Dat er verbetering komt, de manier van helpen.  

 

De hulp die ze te bieden hebben, ze staan altijd voor je klaar.  

 

Jongeren zijn tevreden over het contact met de jeugdreclasseerder omdat de omgang met de 

jeugdreclasseerder goed verloopt. Ze vinden de jeugdreclasseerders vertrouwd en vriendelijk 

overkomen.  

 

De hulpverlener die ik had was erg vriendelijk en ik voelde me op mijn gemak door haar manier 

van doen. Het voelde ongedwongen. Ze had ook altijd tijd voor me. 

 

Dat hij vertrouwd overkomt en me normaal behandeld.  

 

Hoe mijn begeleider met me omging, en ging goed met mijn ouders om. 
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Jongeren zijn ontevreden over: Aantal keer genoemd  

Begeleiding 4 

Contact met de jeugdreclasseerder 4 

Communicatie en bereikbaarheid 4 

Wachttijden  1 

De site  1 

 

 

Er is relatief weinig commentaar van jongeren op de jeugdreclassering: jongeren benoemen 

slechts enkele punten waar ze ontevreden over zijn. Het meeste commentaar is op de manier 

van begeleiding, het contact met de jeugdreclasseerder en de communicatie en bereikbaarheid.  

 

Commentaar op de begeleiding heeft voornamelijk te maken met tijdgebrek.  

 

Ik krijg te weinig tijd! 

 

Anderen vinden dat de begeleiding te veel en te streng is. Zij willen liever vrijer gelaten worden. 

 

De jongeren die aangeven ontevreden te zijn over het contact met de jeugdreclasseerder geven 

als reden dat er niet voldoende contact is tussen hen en de jeugdreclasseerder. Jongeren vinden 

dat er meer contactmomenten moeten plaatsvinden. 

 

Af en toe mag er wel wat meer contact zijn. 

 

Laatste tijd niks meer gehoord. 

 

Een laatste punt van kritiek is de communicatie en bereikbaarheid. Het is jammer dat 

communicatie via e-mail niet altijd goed gaat. Ook wisten enkele jongeren niks van de website 

en de cliëntenraad.  

 

De communicatie via mail gaat niet altijd even soepel. 

 

Ik wist niks van de site en van de cliëntenraad.  

 

4.1.3 Tips van cliënten 

 

 Ik wil de jeugdreclassering bedanken voor hun goeie hulp en steun.  

 Meer tips geven over hoe/wat te doen op bepaalde momenten. 

 Ga zo door.  

 Ik heb mijn jeugdreclasseerder nog maar twee keer gezien, dus ik kan de vragen nog niet 

allemaal invullen 

 Ik heb geen reclassering meer nodig 

 Ze moeten niet te veel liegen. Bij de rechter voor gesloten machtiging.  
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4.2 Ouders 

 

Vijftig ouders hebben de vragenlijst ingevuld en geretourneerd. Van de vijftig ouders hebben 42 

een zoon en zes een dochter die te maken heeft (gehad) met Jeugdreclassering (twee ouders 

hebben de sekse van hun kind niet aangegeven). De gemiddelde leeftijd van de kinderen is 17,0. 

De gemiddelde duur van de begeleiding is 14,3 maanden, van tien jongeren is de begeleiding 

inmiddels afgerond.  

 

Geslacht kind aantal percentage 

Jongen 42 84% 

Meisje 6 12% 

Niet ingevuld 2 4,% 

Totaal 50 100% 
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4.2.1 Scores op de stellingen 

 

 Resultaten C-toets jeugdreclassering ouders  

nr  Gem 

score 

9 Mijn kind kon snel na de overtreding terecht bij jeugdreclassering 3,30 

5 De jeugdreclasseerder kent mijn kind en zijn/ haar situatie 3,30 

7 De jeugdreclasseerder komt zijn/ haar afspraken na 3,29 

10 Het eerste contact met jeugdreclassering was goed 3,27 

2 De jeugdreclasseerder neemt mij serieus 3,24 

3 De jeugdreclasseerder gaat goed met mijn kind om 3,20 

11 Jeugdreclassering werkt goed samen met andere instanties 3,20 

14 Bij wisseling of vervanging van de jeugdreclasseerder is de overdracht goed 3,19 

1 Ik heb voldoende contact met de jeugdreclasseerder van mijn kind 3,18 

15 Ik krijg voldoende informatie over de begeleiding van mijn kind 3,18 

17 Ik begrijp de inhoud van het plan van aanpak van jeugdreclassering 3,18 

13 Bij beslissingen over de begeleiding wordt mijn mening belangrijk gevonden 3,15 

24 Ik heb voldoende inspraak bij het opstellen van het plan van aanpak 3,15 

21 Ik vertrouw erop dat de doelen behaald gaan worden 3,13 

4 De jeugdreclasseerder is goed bereikbaar 3,12 

19 Onze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld 3,11 

8 De jeugdreclasseerder heeft genoeg kennis om ons te kunnen helpen 3,08 

6 Ik krijg goede adviezen 3,07 

16 Het is duidelijk wat jeugdreclassering voor mij kan betekenen 3,00 

22 De begeleiding van jeugdreclassering zorgt voor positieve veranderingen 2,93 

23 

Door de begeleiding van maakt mijn kind minder kans om opnieuw in aanraking te komen 

met de politie 2,91 

18 Ik weet hoe ik een klacht kan indienen bij Bureau Jeugdzorg Overijssel 2,81 

20 De begeleiding van jeugdreclassering biedt mij handvatten voor de opvoeding 2,78 

29 Ik vind de informatie die op de website staat duidelijk 2,72 

26 Ik ken de website van Bureau jeugdzorg Overijssel 2,69 

27 Ik vind het een goed idee om via de chat hulp en advies van BJZO te krijgen 2,68 

25 Ik weet dat Bureau Jeugdzorg Overijssel een cliëntenraad heeft 2,67 

28 Ik vind het een goed idee als BJZO meer via email gaat communiceren met cliënten 2,62 

31 de pagina met informatie over de cliëntenraad is makkelijk te vinden 2,60 

30 Ik vind de website aantrekkelijk voor ouders 2,59 

32 Ik vind dat er voldoende informatie over de cliëntenraad op de website staat 2,44 

 

 

Totaal gemiddelde jeugdreclassering: 3,02 

Totaal gemiddelde zonder extra stellingen: 3,06 

Gemiddeld rapportcijfer jeugdreclassering: 7,1 
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4.2.2 Antwoorden op de open vragen 

 

Ouders zijn tevreden over: Aantal keer genoemd 

Contact en bejegening 16 

Begeleiding/hulp 10 

Resultaat 2 

Afspraken 5 

Inspraak/ betrekken van ouders 4 

Bereikbaarheid 3 

Alles 4 

 

Verreweg de meeste positieve reacties komen op het contact en de bejegening van de 

jeugdreclasseerders. 

 

Het contact en de bejegening worden goed beoordeeld vanwege de goede communicatie tussen 

jeugdreclasseerders en ouders, de betrokkenheid en deskundigheid van de jeugdreclasseerders, 

maar ook vanwege het wederzijds vertrouwen in zowel de jeugdreclasseerders als in de ouders 

en het serieus nemen van ouders en hun situatie. 

 

De jeugdreclasseerder is zeer betrokken en denkt overal over mee! 

 

Onze jeugdreclasseerder heeft onze situatie zeer serieus genomen en heeft het vanaf het begin 

professioneel aangepakt.  

 

De positieve reacties op de begeleiding en de hulp worden nauwelijks uitgelegd: ouders zijn 

tevreden over de begeleiding. Een verklaring voor deze tevredenheid zou de goede steun en 

adviezen van de jeugdreclassering aan ouders kunnen zijn.  

 

Ik krijg goede steun en daardoor kan ik strenger handelen.  

 

 

Ouders zijn ontevreden over:  Aantal keer genoemd 

Betrokkenheid van en informatievoorziening aan ouders 7 

Wisselingen en overdracht 2 

Kennis en ervaring jeugdreclasseerders/Bureau Jeugdzorg 6 

Afspraken  3 

Begeleiding  5 

Bejegening 3 

 

Meerdere ouders voelen zich niet betrokken bij de bij de begeleiding van hun kind. Ze krijgen 

niet of nauwelijks informatie over de voortgang en spreken een gevoel van machteloosheid uit.  

 

Totaal geen uitleg gehad van Bureau Jeugdzorg in verband met gevolg aangifte bij de politie. 

Geen uitleg daarvan, daardoor onmacht als ouder zijnde.  
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Bureau Jeugdzorg houdt de ouders totaal niet op de hoogte van gedane zaken en ook dat ik 

moet horen via via dat mijn jongste zoon criminaliteit heeft gepleegd en een voorwaardelijke 

straf heeft en hij nog steeds met de criminaliteit samen met mijn oudste zoon doet, onder 

andere drugs en met wat ongure en slechte mensen omgaat.  

 

De gesprekken die alleen met mijn  kind gevoerd worden, worden niet naar mij teruggekoppeld. 

Ik weet dus niet hoe eerlijk de antwoorden zijn die mijn kind geeft. Ik weet niet hoe het contact 

tussen school en reclassering is in verband met schoolverzuim.  

 

Ook zetten ouders soms vraagtekens bij de kennis en bekwaamheid van de jeugdreclasseerders 

en bij Bureau Jeugdzorg. Ouders vinden soms dat mensenkennis ontbreekt bij zowel de 

jeugdreclasseerder als bij Bureau Jeugdzorg.  

 

Onze jeugdreclasseerder geeft ons het gevoel dat ze het alleen voor het geld doet. Echte 

interesse en mensenkennis ontbreekt. We hebben eigenlijk het gevoel dat het niet veel 

meerwaarde heeft. Uiteindelijk doen we alles zelf.  

 

Meerdere ouders geven aan dat ze niet tevreden zijn over de begeleiding, maar lichten niet toe 

waarover ze precies ontevreden zijn.  

 

Wij zijn niet goed begeleid. Mijn zoon is nog op het verkeerde pad. Gebruikt nog drugs.  

 

Andere kritiekpunten die naar voren kwamen zijn dat er weinig rekening wordt gehouden met 

de situatie van de ouders met betrekking tot afspraken,  zoals werktijden van ouders en 

reisafstanden.  

 

Enkele ouders geven aan dat ze teleurgesteld zijn dat er na afloop van de behandeling geen 

contact meer is om te bespreken hoe het nu gaat.   
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4.2.3 Tips van cliënten 

 

Praktische tips: 

 Minder vragenformulieren 

 

Tips over de jeugdreclasseerders: 

 Zet de jeugdreclasseerder vaker in het zonnetje, deze mensen zijn goud waard 

 Reclassering mag zich wel professioneler opstellen! Wat heb je aan de jonge grietjes die pas 

afgestudeerd zijn en alles van de theorie moeten hebben, bah! 

 
Tips met betrekking tot de hulpverlening: 

 Ouders betrekken in het behandelplan. Een goede triade met afspraken naar cliënt/hv/ouders. 

Tenzij de cliënt ouder dan 18 niet wil dat ouders betrokken worden. 

 In het behandelplan opgenomen doelen aanpakken, doorzetten en niet in de wacht zetten. 

 Betere afstemming met scholen zodat kind niet te lang thuis hoeft te zitten. Hier kunnen de 

ROC’s een grote rol in hebben. Jongeren niet langer dan nodig vasthouden. Het is dan zeer 

moeilijk om de jongere terug in de maatschappij te krijgen (hospitalisatie).  

 Betere opvang/dagstructuur klaar hebben voordat de jongere thuiskomt. Arbeidstoeleiding, 

hierbij kunnen jongeren zichzelf terugvinden. En wordt er gewerkt aan grenzen stellen, 

weerbaarheid en ze zitten niet eerst een jaar thuis zonder school en werk. Dit is ook goed om 

weer aan de normen van de maatschappij te wennen. Er zou veel meer samengewerkt kunnen 

worden, zodat al die clubs van hulpverlening die als paddenstoelen uit de grond schieten niet 

nodig zijn. Dat zal de zorgkosten ook minder maken. De hulpverlener van BJZ bijna een jaar 

niet gezien.  

 Nazorg 

 
Tips met betrekking tot contact 

 Ga meer met de ouders in contact komen en hun ook op de hoogte houden van het welzijn 

van haar/zijn kind. 

 Eventueel mogelijkheid tot e-mailen met zorgbegeleider 

 Laat ouders weten wat een redelijke frequentie van contact is en houd je daaraan. 

 Meer controle op wie er werkelijk gesloten moet. Beter luisteren naar het niet functioneren 

van BJZ, hier gaan maanden overheen, waarom??? 
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5 Uitkomsten (Gezins)voogdij 

5.1 Jongeren 

 

De vragenlijst is door 56 jongeren ingevuld en teruggestuurd. De gemiddelde leeftijd van de 

jongeren is 14,6. 48,2% van hen is jongen en 51,8% is meisje. Van de 56 jongeren zijn er 31 uit 

huis geplaatst. 51,8% van de jongeren was het eens met de OTS-maatregel. De gemiddelde duur 

van de OTS is 52,5 maanden (4 jaar en 8 maanden). 

 

Geslacht Aantal Percentage 

Jongen 27 48,2% 

Meisje 29 51,8% 

Niet ingevuld 0 0% 

Totaal 56 100% 
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5.1.1 Scores op de stellingen 

 

 Resultaten C-toets (Gezins-)voogdij jongeren  

nr  Gem 

score 

26 Ik verwacht dat mijn doelen behaald gaan worden 3,04 

2 Mijn gezinsvoogd neemt mij serieus 2,98 

7 Mijn gezinsvoogd komt zijn/haar afspraken na 2,98 

22 Ik weet wat mijn rechten en plichten zijn 2,94 

8 Ik vind dat mijn gezinsvoogd goed omgaat met mijn ouders 2,90 

4 Ik kan mijn gezinsvoogd goed bereiken als dat nodig is 2,89 

5 Mijn gezinsvoogd helpt mij met mijn problemen 2,87 

14 Mijn gezinsvoogd ondersteunt mij bij een goed contact tussen mij en mijn ouder(s) 2,87 

9 Mijn gezinsvoogd houdt goed in de gaten hoe het met mij gaat 2,86 

16 Ik begrijp de afspraken die over het contact zijn gemaakt met mij, mijn ouder(s) en de 

gezinsvoogd 

2,85 

17 Ik begrijp waarom ik onder toezicht sta 2,85 

20 Mijn gezinsvoogd gaat zorgvuldig om met de informatie die ik aan hem/haar doorgeef 2,84 

3 Mijn gezinsvoogd heeft genoeg tijd voor mij 2,80 

13 De beslissing over het verlengen/beëindigen van de OTS-maatregel wordt door de 

gezinsvoogd goed uitgelegd. 

2,77 

21 Ik ken de inhoud van het plan van aanpak 2,77 

6 Mijn gezinsvoogd geeft goede adviezen 2,73 

1 Ik voel me op mijn gemak bij mijn gezinsvoogd 2,69 

15 Mijn gezinsvoogd ondersteunt mij bij een goed contact tussen mij en mijn eigen 

familie- en vriendenkring 

2,68 

12 Ik ben tevreden over het aantal gezinsvoogden dat ik heb gehad 2,64 

11 Het eerste contact met Bureau Jeugdzorg Overijssel was goed 2,57 

23 Ik vind het plan van aanpak goed 2,57 

10 Ik werd meteen geholpen toen dat nodig was 2,56 

25 De gezinsvoogd helpt mij echt goed 2,54 

19 Ik weet hoe ik een klacht kan indienen bij de gezinsvoogdij 2,45 

18 Ik werd goed geïnformeerd voordat de hulp begon 2,43 

30 Ik vind het een goed idee als BJZO meer via email gaat communiceren met cliënten 2,36 

29 Ik vind het een goed idee om via de chat hulp en advies te kunnen krijgen van BJZO 2,33 

24 Ik heb samen met mijn gezinsvoogd de doelen bepaald 2,30 

34 Ik vind dat er voldoende informatie over de cliëntenraad op de website staat 2,19 

33 De pagina met informatie over de cliëntenraad is makkelijk te vinden 2,15 

28 Ik ken de website van BJZO: www.bjzo.nl 2,09 

31 Ik vind de informatie die op de website staat duidelijk 2,05 

32 Ik vind de website aantrekkelijk voor jongeren 1,95 

27 Ik weet dat BJZO een cliëntenraad heeft 1,94 

 
Totaal gemiddelde gezinsvoogdij: 3,02 

Totaal gemiddelde zonder extra stellingen: 3,10 

Gemiddeld rapportcijfer gezinsvoogdij:  6,4 

  

http://www.bjzo.nl/


         

BJz Overijssel - C-toets 2011: Onderzoek naar cliënttevredenheid als middel tot verbetering – Stichting Alexander©2012 25 

  

5.1.2 Antwoorden op de open vragen 

 

Jongeren zijn tevreden over: Aantal keer genoemd 

Hulp en advies 12 

Communicatie en afspraken 8 

Omgang met voogd 7 

Overleg en uitleg  5 

 

Jongeren zijn het meest tevreden over de hulp en het advies dat ze krijgen. Ze geven aan dat ze 

snel hulp krijgen en dat de hulp ook aansluit op hun vragen. Zo geeft een jongere aan dat hij 

goed geholpen wordt op het rechte pad te blijven:  

 

Dat als er iets is luisteren ze heel goed naar mijn verhaal en geven daar ook eerlijk antwoord, 

advies op. 

 

Daarnaast zijn jongeren ook tevreden over de communicatie en de afspraken met de voogd. De 

belangrijkste punten die hier naar boven komen zijn dat voogden goed en snel bereikbaar zijn 

en dat ze hun afspraken nakomen. Verder zijn jongeren ook tevreden over een regelmatig 

contact, de tijd die aan ze besteed wordt tijdens een afspraak en het feit dat ze op tijd een 

berichtje ontvangen over de afspraak.  

 

Als er dringend wat zou zijn met me is er direct een afspraak om daar wat aan te gaan doen. 

 

Ook geven jongeren aan dat ze tevreden zijn over de omgang met de voogd. Er wordt 

aangegeven dat de voogd aardig is, goed kan luisteren en goed kan opschieten met de familie. 

Een ontspannen sfeer wordt benoemd en als prettig ervaren:  

 

De gesprekken met de gezinsvoogd zijn in een ontspannen sfeer waardoor het gemakkelijker is 

om te praten. Het is fijn dat deze gesprekken niet alleen op het bureau of thuis worden 

gehouden maar ook bij bijv de V&D. 

 

Wat betreft overleg en uitleg geven meerdere jongeren aan dat er goed met ze overlegd wordt 

en dat de voogd dingen duidelijk uitlegt.  
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 Jongeren zijn ontevreden over: Aantal keer genoemd 

1 Contact en afspraken 12 

2 Omgang met voogd 12 

3 Hulp en advies 8 

4 Wisseling van voogd 3 

5 Toezicht 2 

6 Crisishulp 1 

7 Geld 1 

 

Twaalf jongeren geven aan ontevreden te zijn over het contact en de afspraken. Ze stellen 

hierbij vooral dat er weinig contact is met de voogd en dat een afspraak te kort duurt. Daarnaast 

geven ze aan dat sommige voogden vergeten terug te bellen en dat niet iedereen goed 

bereikbaar is.  

 

Soms wordt er vergeten om mij te bellen als dat is afgesproken.  

 

Wat betreft de omgang met de voogd zijn meerdere jongeren ontevreden over het feit dat ze 

zich niet serieus genomen voelen. Er wordt niet goed geluisterd, jongeren hebben het gevoel 

dat ze niks te zeggen hebben en er zou meer persoonlijk contact kunnen zijn. Ook komt naar 

voren dat de voogd niet mét jongeren spreekt, maar over ze. De slechte omgang met de voogd 

resulteert in sommige gevallen in onnodige stress en conflicten.  

 

Dat ik bijna 17 ben en dat ik niks te zeggen heb. Ze mag me wel iets vrijer laten. En dat ik ook 

dingen mag bepalen, ik ben geen kind van 4 jaar. Ze mag wel iets anders naar me kijken qua 

leeftijd. 

 

Over de hulp en het advies zeggen jongeren dat alles teveel volgens de regeltjes gaat. Ze horen 

te vaak hetzelfde verhaal en er zijn teveel mensen bij het hulpproces betrokken. Daarnaast komt 

naar voren dat de hulp erg traag is.  

 

Ten slotte geven jongeren aan dat ze te vaak een andere voogd krijgen of dat ze niet de voogd 

krijgen die ze graag willen. Daarnaast wordt genoemd dat de crisishulp niet goed is, en geven 

sommige jongeren aan het idee te hebben dat ze niet meer van de OTS af komen. Een laatste 

persoon zegt dat er meer geld zou moeten komen. Wat er met dat geld moet gebeuren vertelt 

hij er niet bij. 
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5.1.3 Tips van cliënten 

 

Tips met betrekking tot communicatie: 

 Niet achter je rug om praten, duidelijker zeggen hoe het verder gaat. 

 Luister goed naar wat een kind zegt, en neem het dan ook serieus. 

 Ze moeten betere takkie [contact, redactie] maken met hun pupillen!! 

 Meer afspraken maken en meer duidelijkheid door geven over de website.  

 Mail of bel een keer per week met je cliënt 

 Ik vind dat BJZ niet heel goed naar mij luistert. Ik was laatst één nachtje weggelopen en toen 

pas gingen ze vragen wat ik wou en toen was er pas belangstelling voor wat ik vond, ik hoop 

dat jullie dat kunnen overleggen of wat dan ook, dat had ik ook in Almelo, niemand had 

belangstelling voor wat ik wou, jullie kunnen beter gaan luisteren naar wat jongeren zeggen! 

 Neutraler opstellen tegenover de ouders niet een partij kiezen. Meer naar het kind luisteren. 

Meer met het kind overleggen en dingen duidelijker uitleggen wat er op papier wordt gezet 

ook met het kind bespreken.  

 

Tips met betrekking tot het nut van de hulp: 

 Laten ze bij mensen zijn waar het nodig is en niet bij ons maar bij andere mensen, waar 

problemen zijn, komen ze te laat en waar geen hulpvraag is, zoeken ze altijd een probleem 

die er niet eens is, dat is jeugdzorg. 

 Ik vind dat er teveel wordt overdreven en er wordt voorgedaan alsof wij deze hulp hard nodig 

hebben maar vooral nu zijn we hecht met elkaar en hebben wij deze hulp helemaal niet nodig. 

Er zijn zat mensen die deze hulp beter kunnen gebruiken, maar toch… 

 

Tips met betrekking tot de gezinsvoogd: 

 Dat ze meer tijd voor mij heeft en me beter kan begrijpen en dat ik ook wel alleen met haar 

wil praten zonder iedereen erbij. 

 Beter letten op de gezinsvoogden wat de gezinsvoogden voor afspraken maken en of ze die 

goed nakomen, want mijn gezinsvoogd doet dat dus niet! En zorgen dat de cliënten meer 

contact hebben met het hele BJZ team… 

 Ik vind alles wel goed alleen te vaak wisselen van voogd dat is niet prettig. 

 Wees jezelf. 

 

Overige tips: 

 Ze moeten de wachtlijst sneller maken.  

 Het moet wat sneller gaan, ik woon al me tweede niet thuis dus het mag wel wat sneller gaan. 

 

5.2 Ouders 

 

De vragenlijst is ingevuld door 53 ouders (achttien vaders, 31 moeders, één stiefvader en één 

onbekend). Zij hebben samen 31 zoons en zeventien dochters (vijf niet ingevuld) met een 

gemiddelde leeftijd van 12,1. De OTS-maatregel betreft in negentien gevallen een 

uithuisplaatsing. In elf gevallen is de ouder het niet eens met de OTS-maatregel. Vier ouders 

geven aan dat de OTS-maatregel inmiddels is beëindigd. 

 

Geslacht Aantal Percentage 

Jongen 31 58,5% 

Meisje 17 32,1% 

Niet ingevuld 5 9,4% 

Totaal 53 100,0% 
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5.2.1 Scores op de stellingen 

 Resultaten C-toets (gezins)voogdij ouders  

Nr  Gem. 

score 

28 Ik weet wat het doel van de OTS-maatregel is 3,26 

23 Ik weet wat mijn rechten en plichten zijn 3,20 

19 Ik begrijp waarom mijn kind onder toezicht staat 3,13 

20 Het is mij duidelijk wat de gezinsvoogd voor mij kan betekenen 3,04 

21 Ik ken de inhoud van het plan van aanpak 3,00 

12 Het eerste contact met de gezinsvoogd was goed 2,97 

13 De gezinsvoogd werkt goed samen met andere instanties 2,95 

24 Onze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld 2,93 

7 De gezinsvoogd komt afspraken na 2,89 

37 Ik vind de informatie die op de website staat duidelijk 2,88 

22 Ik weet hoe ik een klacht kan indienen bij de gezinsvoogdij van Bureau Jeugdzorg 

Overijssel 

2,86 

31 Ik vertrouw er op dat de doelen behandeld gaan worden 2,83 

33 Ik weet dat BJZO een cliëntenraad heeft 2,82 

8 De gezinsvoogd heeft voldoende kennis om ons te kunnen helpen 2,80 

39 De pagina met informatie over de cliëntenraad is makkelijk te vinden 2,80 

10 De gezinsvoogd stimuleert mij om problemen aan te pakken 2,79 

15 De beslissing over het verlengen/beeindigen van de maatregel verloopt zorgvuldig 2,79 

40 Ik vind dat er voldoende informatie over de cliëntenraad op de website staat 2,78 

27 Ik begrijp de afspraken die met gezinsvoogdij over het contact met mijn kind zijn 

gemaakt 

2,77 

5 Ik krijg duidelijk antwoord op mijn vragen 2,75 

36 Ik vind het een goed idee als BJZO meer via e-mail gaat communiceren met cliënten 2,75 

25 Ik herken mijn mening in de verslaglegging 2,74 

35 Ik vind het een goed idee om via de chat hulp en advies te kunnen krijgen van BJZO 2,73 

38 Ik vind de website aantrekkelijk voor ouders 2,73 

9 De gezinsvoogd houdt goed in de gaten hoe het met ons gaat 2,71 

26 De gezinsvoogd ondersteunt mij bij een goed contact tussen mij en mijn kind 2,71 

34 Ik ken de website van BJZO: www.bjzo.nl 2,70 

18 Ik krijg voldoende informatie over de hulp aan mijn kind 2,67 

14 Ik word voldoende betrokken bij de beslissingen over de hulp 2,66 

6 Ik krijg goed adviezen van de gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg Overijssel 2,62 

16 Ik ontvang voldoende hulp om te werken naar het beeindigen van de maatregel 2,60 

29 Het gaat door de Onder Toezicht Stelling beter met mijn kind/kinderen 2,59 

32 Door de gezinsvoogdij ziet onze toekomst er beter uit 2,56 

30 De gezinsvoogdij van Bureau Jeugdzorg Overijssel helpt ons gezin echt goed 2,55 

17 Bij wisseling of vervanging van gezinsvoogd is de overdracht goed 2,53 

1 De gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg Overijssel neemt mij serieus 2,45 

4 De gezinsvoogd heeft genoeg tijd voor mij 2,44 

3 De gezinsvoogd is goed bereikbaar 2,43 

2 Er is begrip voor onze problemen 2,39 

11 We werden meteen geholpen toen dat nodig was 2,37 
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Totaal gemiddelde gezinsvoogdij: 2,74 

Totaal gemiddelde zonder extra stellingen: 2,73 

Gemiddeld rapportcijfer gezinsvoogdij: 5,9 

 

5.2.2 Antwoorden op de open vragen 

 
Ouders zijn tevreden over: 

 

Aantal keer genoemd 

Contact en bejegening door voogd 19 

De hulp en het advies 8 

De communicatie en het maken van afspraken 7 

Mogelijkheid andere voogd 1 

Ruimte voor een andere visie 1 

Niks goed 7 

 
Veel ouders geven aan dat ze tevreden zijn over het contact met de gezinsvoogd en de 

bejegening door deze persoon. De tevredenheid uit zich vooral in het feit dat ouders zich prettig 

voelen bij de voogd en dat ze het idee hebben dat ze serieus genomen worden. Er wordt 

aangegeven dat het contact laagdrempelig is. Daarnaast komt ook de interesse van de voogd en 

diens wil om te helpen naar voren. Eén respondent uit zijn tevredenheid over het feit dat de 

voogd ondanks haar jonge leeftijd veel wijsheid heeft.  

 

Hoewel redelijk jong heeft zij als gezinsvoogd veel wijsheid. Het is niet altijd makkelijk te laveren 

tussen het verschil van inzicht van beide ouders en hen beter op een lijn te krijgen. Ze doet het 

verdraaid goed. Ze heeft een integere houding die je uitnodigt je verhaal te doen. Ze heeft 

duidelijke doelen en laat zich niet gauw uit het veld slaan. Kortom, ik ben blij met haar als 

voogd en coach. 

 

Wat betreft de hulp en het advies zijn ouders tevreden over het feit dat ze goede en passende 

hulp krijgen. Er is voldoende tijd voor de hulp en ouders hebben het idee dat de ondersteuning 

die ze krijgen goed is.  

 

De eerste verwijzing naar de gezinsvoogd was goed en gepast. Er is voldoende tijd en hulp 

voorhanden. 

 

Ook over de communicatie en het maken van afspraken zijn ouders tevreden. Ze geven aan dat 

het contact snel gaat en dat hulpverleners hun afspraken na komen. Daarnaast blijken ouders 

tevreden over het feit dat ze netjes te woord gestaan worden en dat ze meer bezoektijd kunnen 

plaatsen als zij dat willen.  

 

Ze komen hun afspraak na en het duurt niet lang voordat je ze aan de tel hebt. 

 

Ook is er een ouder die aangeeft tevreden te zijn met het feit dat de mogelijkheid bestaat een 

andere gezinsvoogd in te schakelen als dat nodig is. Een andere ouder is blij dat er ruimte is 

voor een andere visie en opvoedklimaat. 

 

Ik vind het goed dat er ruimte is voor andere visie en opvoedklimaat. Ik vind uiteindelijk dat ik 

als ouder serieus genomen word ondanks psychische moeilijkheden. Dat maakt mij niet tot een 

‘mindere’ ouder en opvoeder. Regelmatig dat gevoel gehad van ‘begrijpt ze het wel’. En ja dat is 

absoluut zo. En een stuk berusting en acceptatie. Het is goed zo. 

 



         

BJz Overijssel - C-toets 2011: Onderzoek naar cliënttevredenheid als middel tot verbetering – Stichting Alexander©2012 30 

  

Naast deze tevreden uitlatingen over Bureau Jeugdzorg Overijssel zijn er ook ouders die 

expliciet aangeven dat er niks goed gaat.  

 

Ik vind niks goed alles wordt achter mijn rug beslist zonder mij iets te vragen. 

 

Ouders zijn ontevreden over:  

 

Aantal keer genoemd:  

Contact met voogd 20 

Hulp en advies  9 

Partijdigheid voogd  8 

Overdracht  3 

Informatie 3 

Organisatie 3 

Contact tussen voogd en kind 3 

Kennis  2 

Optreden van Jeugdzorg  1 

Korte bezoektijd 1 

 

De meeste ontevreden opmerkingen gaan over het contact met de voogd. Ze geven aan dat de 

communicatie slecht is en dat afspraken niet nagekomen worden. Het duurt bijvoorbeeld lang 

voordat ouders teruggebeld worden. Daarnaast zijn er ouders die zich niet prettig voelen bij de 

voogd. Dit kan komen doordat de voogd niet professioneel en integer is, hij of zij het in de ogen 

van ouders beter denkt te weten of doordat de voogd de ouders niet serieus neemt.  

 

Lange tijd die angst gevoeld. Kan ik zijn wie ik ben. Die twijfel moet worden weggenomen. 

 

Wat betreft hulp en advies geven ouders aan dat ze niet zo veel zijn opgeschoten met de hulp. 

Er is te weinig oog voor het hier en nu en dingen gaan te veel volgens het boekje. Daarnaast 

komt naar voren dat beslissingen niet goed onderbouwd zijn en dat theorie en praktijk niet 

goed op elkaar aansluiten.  

 

Concreet zijn we weinig opgeschoten met de inschakeling van Bureau Jeugdzorg. 

Overige klachten zijn dat er veel zaken door elkaar heen lopen bij Bureau Jeugdzorg Overijssel, 

dat ouders weinig of slechte informatie krijgen, de bezoektijd te kort is en dat er weinig zicht is 

op het belang van het kind. Daarnaast stellen enkele ouders dat ze ontevreden zijn over de 

overdracht van de voogd. Ook komen er cultuurproblemen naar voren: zo zijn er ouders die 

aangeven dat hun voogd te weinig culturele kennis heeft en zijn er ook ouders die liever een 

mannelijke begeleider voor hun zoon willen hebben. Ten slotte is er een ouder die ontevreden is 

over het optreden van Bureau Jeugdzorg rondom een rechtszaak.  

 

5.2.3 Tips van cliënten 

 
Tips met betrekking tot de relatie met ouders 

 Er zal meer geluisterd moeten worden naar de verzorgende ouder in dit soort situaties. De 

waar- & oprechtheid van deze ouder zou kunnen worden getoetst door contact met 

huisarts/school, enz.   

 Vader kan weinig/geen Nederlands en begrijpt dus weinig van de informatie. Contact is er 

weinig geweest tussen vader en gezinsvoogd. Merendeel was schriftelijk contact. 

Ondersteuning aan huis die wekelijks bij vader komt probeert het zo goed mogelijk uit te 

leggen, soms met behulp van een tolk. Vader woonde voor OTS al niet meer bij zijn gezin. 
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 KIJK UIT als er sprake is van een scheidingssituatie kan een van de ouders vanuit rancune 

zaken over de ex-partner spuien. Het is niet integer en onprofessioneel om dit als ‘feit’ op 

papier te zetten. Dit is een valkuil BJZO waar jullie niet in moeten trappen.  

 Meer overleggen met ouders, samen beslissingen maken en er moet geluisterd worden naar 

wat ouders zeggen en niet steeds alles naast hun neer leggen omdat ze vinden dat hun alles 

wel weten. 

 

Tips met betrekking tot de gezinsvoogd 

 Adequatere aanpak van problemen door de gezinsvoogd. Training/herhaling voor 

gezinsvoogd. Strenger beleid voeren (meewerken ouders). 

 Niet tekeer gaan als een olifant in een porseleinkast (crisisdienst), juiste interpretatie van 

informatie, nauwlettender woordkeus in verslaglegging, zonder vooroordelen ouders 

tegemoet treden. Omgangsvormen medewerkers op wat hoger niveau tillen. 

 Ik had veel meer verwacht van een gezinsvoogd, meer betrokkenheid en openheid om dingen 

te ‘horen’. En niet alleen het eigen beeld vast te houden. Als ik nu hoor dat een kind onder 

Bureau Jeugdzorg valt dan denk ik arm kind. Ik weet niet of ze zo altijd beter af zijn gezien 

mijn eigen ervaringen.  

 Geen fouten maken, zorg voor serieus, deskundig, professioneel personeel.  

 Het werk van sommige medewerkers vind ik niet professioneel, ze hebben weinig ervaring en 

zijn te jong. 

 De overdracht van gezinsvoogd verliep niet duidelijk en was onverwacht, de ‘nieuwe’ is goed 

en heb er vertrouwen in dat hij mij kan helpen. 

 Meer tijd, en luisteren. 

 
Overige tips 

 Het kan voor mij beter terugkoppeling wat er in pleeggezin voor regels lopen. Er moet 

rekening gehouden worden met opvoedklimaat waar kinderen uit komen. Ik ben er allergisch 

voor alsof er gedaan wordt dat mijn kinderen geen opleiding hebben genoten. Want ze weten 

echt wel hoe het moet. Ze zijn alleen in een ernstig beroerde situatie gekomen.  

 Alleen vind ik van de organisatie van het BJZ en AMK en RVB dat ze meer moeten kijken naar 

spoed en matig uitleg ben ik bereid te doen per tel als ze me bellen.  

 Kan er beter mee stoppen. 

 BJZ moet worden afgeschaft. De hulp die je nodig hebt krijg je niet en ze misbruiken hun 

machtspositie!! Doen niet aan waarheidsvinding. 

 Vraag het kind wat hij wil, luister en handel daarna ipv hapklaar te rapporteren richting 

kinderrechter. 

 Denk niet dat er wat met de uitkomsten wordt gedaan. Het enige dat je hoort is teveel 

kinderen op een voogd, dit wordt al jaren gezegd en nimmer is er verandering in gekomen. Of 

ze zijn ziek of met vakantie. Daar waar ze nodig zijn, zijn ze niet. Het vertrouwen in 

jeugdzorg heeft een flinke deuk opgelopen. 

 Het kind moet centraal staan en niet de omgang zelf. De omgangs OTS heeft alleen maar een 

negatieve invloed gehad en niets bijgeleverd aan een betere omgang. Het heeft ook niet 

voorkomen dat vader de kinderen niet kwam terugbrengen en per politiebus moesten worden 

teruggebracht bij mij. Traumatisch!! 
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6 Uitkomsten Toegang 
 

6.1 Jongeren 

 
De vragenlijst is door 25 jongeren ingevuld en teruggestuurd. De gemiddelde leeftijd van de 

jongeren is 14,6. 44% van hen bestaat uit jongens en 24% is een meisje (8 vulden hun geslacht 

niet in). Van de 17 jongeren die de algemene vragen hebben ingevuld, hebben 14 jongeren te 

maken met Bureau Jeugdzorg Overijssel via een indicatieaanvraag/ indicatiestelling. Twee van 

hen krijgen begeleiding van een casemanager en een jongere is bij Bureau Jeugdzorg Overijssel 

terecht gekomen via een advies of melding van het AMK.  

 
Geslacht Aantal Percentage 

Jongen 11 44% 

Meisje 6 24% 

Niet ingevuld 8 32% 

Totaal 25 100% 

 

6.1.1 Scores op de stellingen 

 

 Resultaten C-toets Toegang jongeren  

Nr  Gem. 

score 

6 Mijn hulpverlener helpt mij met mijn problemen 3,46 

7 Mijn hulpverlener geeft goede adviezen 3,42 

8 Mijn hulpverlener bij Bureau Jeugdzorg Overijssel komt zijn afspraken na 3,42 

2 De medewerkers van Bureau Jeugdzorg Overijssel zijn vriendelijk 3,36 

17 Ik weet wat het doel van de hulp is 3,33 

21 Ik vertrouw er op dat mijn doelen behaald gaan worden 3,33 

3 Mijn hulpverlener neemt mij serieus 3,30 

16 Er wordt goed omgegaan met mijn persoonlijke gegevens 3,27 

13 Ik krijg voldoende informatie over de hulp  3,25 

20 De hulp helpt mij echt goed 3,25 

9 Ik werd meteen door Bureau Jeugdzorg Overijssel geholpen toen dat nodig was 3,19 

4 Mijn hulpverlener heeft genoeg tijd voor mij 3,17 

1 Ik voel mij op mijn gemak bij Bureau Jeugdzorg Overijssel 3,14 

14 Ik ken de inhoud van het hulpverleningsplan 3,07 

19 Ik beslis mee over de hulp 3,06 

24 Ik vind het een goed idee om via de chat hulp en advies te kunnen krijgen van BJZO 3,06 

5 Ik kan mijn hulpverlener bij Bureau Jeugdzorg Overijssel goed bereiken als dat nodig is 3,00 

11 Ik ben tevreden over het aantal hulpverleners dat ik bij Bureau Jeugdzorg Overijssel heb 

gehad 3,00 

12 Bureau Jeugdzorg Overijssel werkt goed samen met andere instanties 3,00 

25 Ik vind het een goed idee als BJZO meer via email gaat communiceren met cliënten 3,00 

28 De pagina met informatie over de cliëntenraad is makkelijk te vinden 3,00 

10 Het eerst contact met Bureau Jeugdzorg Overijssel was goed 2,94 

18 Ik heb samen met mijn hulpverleners de doelen van de hulp bepaald 2,93 

26 Ik vind de informatie die op de website staat duidelijk 2,67 
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27 Ik vind de website aantrekkelijk voor jongeren 2,67 

29 Ik vind dat er voldoende informatie over de cliëntenraad op de website staat 2,60 

15 Ik  weet hoe ik een klacht kan indienen bij Bureau Jeugdzorg Overijssel 2,27 

22 Ik weet dat Bureau Jeugdzorg Overijssel een cliëntenraad heeft 2,06 

23 Ik ken de website van BJZO 1,82 

 

Totaal gemiddelde Toegang: 2,97 

Totaal gemiddelde zonder extra stellingen: 3,15 

Gemiddeld rapportcijfer: 7,67 

 

6.1.2 Antwoorden op de open vragen 

 

Jongeren zijn tevreden over: 

 

Aantal keer genoemd 

Hulp  8 

Omgang met voogd 5 

Afspraken 3 

Uitleg 3 

 

Jongeren geven aan tevreden te zijn over de hulp die ze krijgen. De hulp die ze krijgen is goed, 

wordt snel geregeld en ze krijgen vlot een uitslag. Daarnaast zijn er jongeren die aangeven dat 

ze de gesprekken met de casemanager als prettig ervaren en dat er genoeg tijd voor ze wordt 

genomen.  

 

Mijn laatste contactpersoon heeft alles goed aangepakt en snel geregeld. 

 

Daarnaast zijn jongeren ook tevreden over de omgang met de casemanager. Ze geven aan dat 

de casemanager hun problemen begrijpt, je goed op de casemanager kunt bouwen en dat de 

casemanager hen geruststelt. Ook vinden de jongeren het prettig dat ze een vaste begeleider 

hebben.  

 

Mijn begeleidster helpt mij super goed! Ik ben altijd heel rustig en gerust gesteld als ik bij haar 

ben, ook begrijpt ze me heel goed en weet ze precies hoe ze me kan helpen! Ik kan goed op haar 

bouwen en dat vind ik heel belangrijk. 

 

Wat betreft afspraken zijn jongeren tevreden over het feit dat afspraken nagekomen worden, dat 

het makkelijk is om een nieuwe afspraak te maken en dat je schriftelijk bericht krijgt van nieuwe 

situaties.  

 

Jongeren zijn ook tevreden over de uitleg die ze krijgen. Het is duidelijk wat de doelen zijn en 

jongeren geven aan dingen te leren.  
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Jongeren zijn ontevreden over: 

 

Aantal keer genoemd 

Contact 5 

(Wacht)tijd  4 

Hulp 1 

Hoeveelheid papieren 1 

De afstand 1 

 

Jongeren geven aan ontevreden te zijn over de (wacht)tijd. Er zijn lange wachtlijsten, waardoor 

jongeren ruim van te voren een afspraak moeten maken. Daarnaast duurt het lang voor een 

telefonische afspraak wordt gemaakt. Ook wordt aangegeven dat een gesprek soms vroegtijdig 

wordt afgebroken door tijdgebrek.  

 

Soms vind ik het jammer dat het gesprek plotseling moet stoppen vanwege de tijd. Een beetje 

speling zou handig zijn. 

 

Ook zijn jongeren soms ontevreden over het contact. Dit uit zich in slecht telefonisch contact, te 

vaak doorverbonden worden, van het kastje naar de muur gestuurd worden en het gevoel niet 

serieus genomen te worden. Er is ook een jongere die aangeeft dat er veel onzekerheid is, door 

een zieke contactpersoon.  

 

Verder geven sommige jongeren aan ontevreden te zijn over de hulp. Deze komt soms traag op 

gang. Daarnaast is er een jongere die ontevreden is over de lange afstand die overbrugd moet 

worden. Ook is er een klacht over een teveel aan papieren.  

 

6.1.3 Tips van cliënten 

 

 De kwaliteit valt en staat met de kwaliteit van de medewerkers. In dit geval een pluim voor 

mevrouw X!! 

 Eerst hulp bieden, dan pas enquête sturen! 

 Jullie helpen mij en mijn familie goed! 

 Ben door J.O.G. hulp goed geholpen en zit daardoor een stuk beter in mijn vel. 
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6.2 Ouders 

 

De vragenlijst is door 43 ouders ingevuld en geretourneerd. Van hen hebben dertig te maken 

met Bureau Jeugdzorg Overijssel via een indicatiestelling of indicatieaanvraag, acht ouders 

hebben een kind dat hulp of begeleiding van een casemanager krijgt en twee ouders hebben te 

maken met Bureau Jeugdzorg Overijssel via een melding of advies via het AMK. De respondenten 

hebben in 28 gevallen een zoon en in veertien gevallen een dochter. Eén respondent heeft het 

geslacht van haar kind niet ingevuld. 

 

Geslacht Aantal Percentage 

Jongen 28 65,17% 

Meisje 14 32,6% 

Niet ingevuld 1 2,3% 

Totaal 43 100% 

6.2.1 Scores op de stellingen 

 Resultaten C-toets Toegang ouders  

Nr Algemene stellingen Gem. 

Score 

1 De medewerkers van Bureau Jeugdzorg Overijssel zijn vriendelijk 3,44 

2 De medewerkers nemen mij serieus 3,36 

3 Er is begrip voor onze problemen 3,33 

18 Ik weet wat het doel van de hulp is 3,21 

8 Medewerkers van Bureau Jeugdzorg Overijssel komen hun afspraken na 3,12 

6 Ik krijg duidelijk antwoord op mijn vragen 3,07 

11 Het eerste contact met Bureau Jeugdzorg Overijssel was goed 3,07 

12 

Ik ben tevreden over het aantal hulpverleners dat ons gezin bij Bureau Jeugdzorg 

Overijssel heeft gehad 3,06 

4 Medewerkers van Bureau Jeugdzorg Overijssel zijn goed bereikbaar 3,05 

5 Ik heb voldoende contact met de hulpverlener van mijn kind 3,03 

19 Bij beslissingen over de hulp wordt mijn mening belangrijk gevonden 3,03 

15 Ik ken de inhoud van het hulpverleningsplan 2,97 

7 Ik krijg goede adviezen 2,93 

17 Onze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld 2,92 

20 De hulp helpt ons gezin echt goed 2,91 

21 Ik vertrouw er op dat de doelen behaald worden 2,89 

9 Medewerkers hebben voldoende kennis om ons te kunnen helpen 2,87 

14 Ik krijg voldoende informatie over de hulp aan mijn kind 2,84 

13 Bureau Jeugdzorg Overijssel werkt goed samen met andere instanties 2,81 

10 We werden meteen geholpen door Bureau Jeugdzorg Overijssel toen dat nodig was 2,78 

26 Ik vind de informatie die op de website staat duidelijk 2,64 

16 Ik weet hoe ik een klacht kan indienen bij Bureau Jeugdzorg Overijssel  2,54 

24 Ik vind het een goed idee om via de chat hulp en advies te kunnen krijgen van BJZO 2,51 

27 Ik vind de website aantrekkelijk voor ouders 2,47 

22 Ik weet dat Bureau Jeugdzorg Overijssel een cliëntenraad heeft 2,44 

23 Ik ken de website van Bureau jeugdzorg Overijssel: www.bjzo.nl 2,41 

25 

Ik vind het een goed idee als Bureau Jeugdzorg meer via email gaat communiceren met 

cliënten 2,39 

28 De pagina met informatie over de cliëntenraad is makkelijk te vinden 2,31 

29 Ik vind dat er voldoende informatie over de cliëntenraad op de website staat 2,27 

http://www.bjzo.nl/
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Totaal gemiddelde ouders Toegang: 2,91 

Totaal gemiddelde zonder extra stellingen: 3,05 

Rapportcijfer: 6,82 

 

6.2.2 Antwoorden op de open vragen 

 

 Ouders zijn tevreden over: Aantal keer genoemd 

1 Contact en bejegening 11 

2 Snelheid van handelen 8 

3 Begrip voor de ouders 8 

4 Hulp en advies 5 

5 Kennis en kunde 2 

6 Informatievoorziening 2 

7 Afspraken nakomen 1 

 

Het meest tevreden zijn ouders over de manier waarop ze bejegend worden. Meerdere malen 

wordt gesproken over het prettige contact, de fijne sfeer en de goede gesprekken met Bureau 

Jeugdzorg.  

 

Er wordt tijd voor je genomen en degene die mij hielp, was vriendelijk en begripvol.  

 

Wat bijdraagt aan de tevredenheid van ouders is de snelheid waarop ouders geholpen worden: 

ze vinden het erg prettig dat er direct actie ondernomen wordt. 

 

Dat de indicatie en de daaropvolgende hulp snel geregeld was. 

 

Meerdere ouders vertellen dat Bureau Jeugdzorg Overijssel begrip voor hen heeft en dat ze het 

begrip en de erkenning van hun problemen erg fijn vinden.  

 

We kregen en krijgen veel begrip, en voelen ons gehoord. Het opvoeden van een kind met 

meerdere stoornissen, geeft veel zorgen binnen een gezin. Het gevoel begrepen te worden 

betekent voor ons erg veel! 

 

Ik voelde me goed begrepen door mijn contactpersoon van jeugdzorg. Omdat jeugdzorg moest 

worden ingeschakeld gezien mijn situatie was ik bang voor inmenging terwijl het niet nodig is. 

Jeugdzorg vond mijn kinderen stabiel en evenwichtig en vond zorg vanuit jeugdzorg niet nodig 

op dit moment. Op een zeer correcte manier laten ze de deur openstaan voor eventuele hulp in 

de toekomst. 

 

Naast het contact en begrip vinden ouders het  vanzelfsprekend belangrijk dat ze goed 

geholpen worden. Diverse ouders benoemen de kennis en kunde van medewerkers van Bureau 

Jeugdzorg, en ze zijn tevreden over hulp, advies of juiste doorverwijzingen. 

 

Ouders kregen goed advies. Ook voor de kinderen was het heel goed, ook zij konden hun 

verhaal kwijt en zo konden ze wat er gebeurd was beter verwerken.  

 

De intake verliep prettig, ik had het idee dat ze verstand van zaken hebben. 
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 Ouders zijn ontevreden over: Aantal keer genoemd: 

1 Wachttijden 8 

2 Inspraak van ouders 5 

3 Kennis en kunde 4 

4 Begrip voor ouders 4 

5 Wisseling van contactpersonen 2 

6 bereikbaarheid 2 

7 Imago Bureau Jeugdzorg 1 

 

De meeste ontevreden opmerkingen gaan over de wachttijden. Als je als ouder hulp nodig hebt 

voor je kind, duurt iedere minuut die je moet wachten eigenlijk te lang. 

 

Duurt wat mij betreft te lang, voordat je daadwerkelijk de hulp hebt. Eerst veel papierwerk, 

vragen, gesprekken en tijd, die er overheen gaat. Dit kost alleen maar extra energie, terwijl je 

op het moment van hulpvraag dat juist vaak niet/weinig hebt! 

 

Meerdere ouders hebben het gevoel dat er niet naar hun standpunt wordt geluisterd als de 

hulpvraag wordt bepaald. 

 

Dat er eerst naar de kinderen geluisterd wordt en opgeschreven, voordat er naar de ouders 

geluisterd werd.  

 

Daarnaast komt het voor dat correcties die de ouders voorstellen in gespreksverslagen, 

vervolgens niet doorgevoerd worden. 

 

De gecorrigeerde gegevens worden niet altijd goed verwerkt zoals is aangegeven. Meerdere 

malen aangegeven en daar is niets mee gedaan. Vind wel dat je als ouder er bovenop moet 

zitten en aangeven hoe je het zou willen zien en hebben. 

 

Sommige ouders zetten hun vraagtekens bij de kennis van medewerkers van Bureau Jeugdzorg.  

 

Tijdens gesprek soms vragen die niet relevant zijn. Bv. Mijn zoon heeft ADHD  diagnose die 

niet overgaat dan krijg je vragen of de problematiek nog bestaat. Hierdoor krijg je de indruk dat 

de persoon onvoldoende kennis heeft over de materie maar wel beslist of de aanvraag juist de 

deur uitgaat.  

 

Als het gaat om bereikbaarheid is het vervelend dat de persoon die je wilt spreken niet 

bereikbaar is, maar ook de website wordt in dit verband genoemd: het is lastig om op de site in 

een oogopslag de juiste persoon of regio te vinden. 

 

De website is onoverzichtelijk en moeilijk te vinden via Google. Het zou handig zijn als er op de 

website de vraag kwam welke regio zoekt u hulp? 

 

Om reden dat je in een situatie verkeert wil je het liefst direkt hulp of antwoord. Het voelde vaak 

als lang wachten eer je terug gebeld werd door je contact persoon. Begrijpen doe ik het zeer 

zeker omdat ze ook in de buitendienst werken. Misschien een idee om 2x per dag bel uren in te 

plannen, om te kunnen bellen of terug gebeld te worden. Dit geeft veel duidelijkheid.  
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6.2.3 Tips van cliënten 

 

Tips met betrekking tot medewerkers van BJZO: 

 Een cursus oplossingsgericht werken voor BJZO-Almelo? 

 Mensen aannemen met ervaring.  

 Luisteren – niks beloven wat je niet waar maakt kijk naar mensen niemand is hetzelfde.  

 Als er een crisis is laat je er geen 9 á 10 maand overheen gaan voordat de hulp wordt 

doorgeschoven naar een andere instantie. 

 

Tips met betrekking tot communicatie via e-mail: 

 Vr. 25 Ligt er wel aan waarover. Afspraken maken kan ook via e-mail. Als er maar ruimte blijft 

voor een gesprek, wanneer dat nodig is. Ik had de website nog niet bekeken, maar ga dit nu 

wel doen! 

 Opmerking bij vraag 24+25: Op zich best handig via e-mail/chat, maar dat hangt natuurlijk 

wel af van de soort vragen. Het is toch gauw onpersoonlijker. 

 

Overige tips:  

 Post in neutrale envelop. 

 Jeugdzorg moet Trias niet blindelings vertrouwen op de zorg die zij geven. Ze vragen nooit 

hoe de hulpverlening verloopt! 

 Als er gegevens zijn die veranderd moeten worden in dossier of gesprekken. Dat die 

daadwerkelijk veranderd worden en de juiste verslagen/rapporten ervan ook ontvangt. 
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7 Beschouwing 
 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de resultaten van de C-toets voor Jeugdreclassering, 

(Gezins)voogdij en Toegang beschreven. Deze rapportage wordt door Stichting Alexander 

besloten met een beschouwing van de inhoudelijke resultaten. Deze beschouwing biedt Bureau 

Jeugdzorg Overijssel mogelijke aanknopingspunten voor verbetering en aanpassing van beleid 

vanuit het oogpunt van cliënten. De extra stellingen worden in een aparte paragraaf behandeld.  

7.1 Jeugdreclassering 

 

De vijf hoogst scorende stellingen bij de jongeren gaan over hun jeugdreclasseerder. Jongeren 

zijn erg tevreden over het contact en de bejegening. Jongeren die ontevreden zijn over het 

contact geven aan dat ze te weinig contact hebben of dat het niet klikt met hun 

jeugdreclasseerder. De laagst scorende stellingen (naast de extra stellingen) gaan over de 

effectiviteit van Jeugdreclassering: 'Door de begeleiding maak ik minder kans om opnieuw in 

aanraking te komen met de politie', 'Ik heb echt iets aan Jeugdreclassering'. Deze stellingen 

scoren desondanks ruim voldoende. Andere stellingen die relatief laag scoren gaan over 

informatie: 'Ik weet wat Jeugdreclassering voor mij kan doen' en 'Ik weet hoe ik een klacht kan 

indienen bij Bureau Jeugdzorg Overijssel'.  

 

Ouders zijn opvallend tevreden met de snelheid waarop hun kind terecht kon bij de 

Jeugdreclassering. Net als bij de jongeren scoren de stellingen over (het contact met) de 

jeugdreclasseerder erg hoog en de stellingen over de effectiviteit relatief laag. In de open vragen 

benoemen ouders dat ze niet of nauwelijks worden betrokken bij de hulp. 

 

Aandachtspunten voor de Jeugdreclassering: 

Effectiviteit 

Inspraak/ betrokkenheid van ouders  

Informatievoorziening 

 

7.2 (Gezins)voogdij  

 

Een opvallende uitkomst bij jongeren is de relatief hoge score op 'Ik verwacht dat mijn doelen 

behaald gaan worden'. Andere stellingen die hoog scoren gaan over het contact met de 

gezinsvoogd en over de rechten en plichten. De stelling 'Ik werd goed geinformeerd voordat de 

hulp begon' scoort onvoldoende. Stellingen die het laagst scoren gaan over de website en de 

cliëntenraad.  

 

De hoogste scores bij de ouders gaan over hun eigen kennis van de hulp ('Ik weet wat het doel 

van de OTS-maatregel is', 'Ik weet wat mijn rechten en plichten zijn', 'Ik begrijp waarom mijn 

kind onder toezicht staat', 'Het is mij duidelijk wat de gezinsvoogd voor mij kan betekenen', 'Ik 

ken de inhoud van het plan van aanpak'). De hoogst scorende stelling die niet over de eigen 

kennis van de ouders gaat, gaat over het eerste contact met de gezinsvoogd. Stellingen over de 

effectiviteit van de hulp scoren laag: 'Het gaat door de OTS beter met mijn kind/ kinderen', 'Door 

de Gezinsvoogdij ziet onze toekomst er beter uit', 'De Gezinsvoogdij van Bureau Jeugdzorg 

Overijssle helpt ons gezin echt goed'. Dit kan deels verklaard worden door het verplichte 

karakter van de hulp, maar blijft een aandachtspunt. De laagst scorende stellingen gaan over de 

bereikbaarheid en beschikbaarheid van gezinsvoogden, begrip voor de problematiek en de 

laagst scorende stelling is: 'We werden meteen geholpen toen dat nodig was'.  
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Aandachtspunten voor de (Gezins)voogdij: 

Hulp die snel op gang komt 

Goede,  juiste informatie  

Bereikbaarheid en beschikbaarheid van gezinsvoogden 

Effectiviteit van de hulp 

Inspraak/ serieus nemen van jongeren en ouders 

 

7.3 Toegang 

 

Bij Toegang scoort de effectiviteit van de hulp (in tegenstelling tot Jeugdreclassering en 

Gezinsvoogdij) bij de jongeren het hoogst van alle stellingen. De stelling 'Het eerste contact met 

Bureau jeugdzorg Overijssel was goed' scoort relatief laag. In de open vragen wordt meermaals 

gerept van lange wachttijden voordat men geholpen wordt.  

 

Ouders zijn zeer tevreden over de bejegening en het contact. Zij zijn minder tevreden dan de 

jongeren over de effectiviteit, maar deze scoort nog altijd ruim voldoende. Ook hier een relatief 

lage score voor 'We werden meteen geholpen toen dat nodig was'. Aandachtspunten die naast 

de lange wachttijden in de open vragen aan de orde komen zijn: beter luisteren naar- en meer 

inspraak voor ouders. 

 

Aandachtspunten voor de Toegang: 

Hulp die snel op gang komt 

Luisteren/ serieus nemen van ouders en jongeren  

Inspraak in behandelplan 

 

7.4 Extra stellingen 

 

Bureau Jeugdzorg Overijssel heeft een zestal extra stellingen toegevoegd aan de C-toets om de 

mening van cliënten te peilen over de (informatie op de) website, de bekendheid met de 

Cliëntenraad, de mogelijkheden tot online hulpverlening en contact onderhouden via email. 

Opvallend is dat de scores op deze stellingen bij bijna alle doelgroepen het laagst scoorden van 

alle stellingen. 

 

De website 

Veel cliënten kenden de website van Bureau Jeugdzorg Overijssel niet. Een aantal cliënten tipt 

Bureau Jeugdzorg Overijssel dan ook om meer ruchtbaarheid te geven aan de site. Ook scoort 

de stelling 'Ik vind de website aantrekkelijk voor ouders/ jongeren relatief laag: gemiddelde 

scores per doelgroep variëren van 1,95 tot 2,73. De scores van jongeren liggen iets lager dan 

die van ouders. De stelling 'Ik vind de informatie die op de website staat duidelijk' scoort tussen 

de 2,05 en de 2,88, waarbij moet worden aangemerkt dat de ouders beduidend hogere scores 

aan de stelling toekennen dan jongeren. 

 

De cliëntenraad 

De meeste cliënten zijn niet bekend met de cliëntenraad. Scores op de stelling 'Ik weet dat 

Bureau Jeugdzorg Overijssel een cliëntenraad heeft' variëren van 1,94 tot 2,82 waarbij de scores 

van ouders hoger zijn dan die van jongeren. De informatie over de cliëntenraad op de website 

van Bureau Jeugdzorg Overijssel is volgens cliënten niet of nauwelijks voldoende: scores 

variëren van 2,19 tot 2,78 (geen verschillen tussen ouders en jongeren). De meningen zijn 
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verdeeld over de stelling 'De pagina met informatie over de cliëntenraad is makkelijk te vinden': 

scores variëren van 2,15 tot 3,00. Er zijn geen significante verschillen waarneembaar tussen 

ouders en jongeren. 

 

E-mailen met hulpverleners 

Het is opvallend dat de stelling 'Ik vind het een goed idee als BJZO meer via e-mail gaat 

communiceren met cliënten' relatief laag scoort. Scores variëren van 2,25 tot 3,00. In de open 

antwoorden verklaren jongeren en ouders dat ze bang zijn dat het ten koste gaat van 

persoonlijk contact. Het lijkt erop dat men niet tegen e-mailcontact is, maar dat persoonlijk 

contact het meest gewaardeerd wordt en blijft.  

 

Online hulpverlening/chatten 

In een tijd waarin jongeren opgroeien met social media, hun contacten grotendeels via internet 

(chatten, MSN) verlopen, is het tevens opvallend te noemen dat de mogelijkheid om via chat 

hulp en advies te kunnen krijgen niet hoog scoort. Scores variëren van 2,13 tot 3,06. De 

jongeren die de vragenlijst van Toegang hebben ingevuld zijn het meest enthousiast, de 

jongeren van Jeugdreclassering geven de laagste score. 

  

7.5 Tot slot 

 

Een aantal aandachtspunten is aan de orde bij alledrie doelgroepen. Inspraak en serieus nemen 

van cliënten kan beter. Er wordt regelmatig aangegeven dat cliënten ervaren dat er nauwelijks 

naar hun verhaal wordt geluisterd, dat hun mening niet wordt meegenomen in de 

besluitvorming en dat ze in verslagen hun opmerkingen niet teruglezen. Vooral bij ouders 

binnen de Gezinsvoogdij is het een lastige opgave om hen binnen de verplichte 

hulpverleningscontext een stem te geven. Om hieraan handen en voeten te kunnen geven zou 

Bureau Jeugdzorg Overijssel het gesprek kunnen aangaan met deze groep ouders om samen 

met hen na te denken over de plek van ouders binnen de Gezinsvoogdij. 

 

Ook staat de effectiviteit van de hulp op de agenda. Wanneer is een interventie effectief? Wat 

vinden cliënten zelf effectief? Daar geeft onderhavig onderzoek geen eenduidig antwoord op. 

Het lijkt zinvol om naar aanleiding van dit onderzoek het gesprek aan te gaan met cliënten om 

te achterhalen wat zij zelf verstaan onder effectiviteit. Wanneer vinden zij dat ze goed zijn 

geholpen? 

 

De snelheid, waarmee cliënten worden geholpen, is ook een aandachtspunt dat vaker 

terugkomt. Opvallend genoeg zijn de ouders van Jeugdreclassering hierover erg tevreden. 

Waarom lijkt het hier wel goed te gaan en bij de andere hulpvormen niet? 

 

Hoe nu verder? 

Door dit cliënttevredenheidsonderzoek is duidelijk geworden hoe cliënten Bureau Jeugdzorg 

Overijssel waarderen. Per werkvorm is duidelijk geworden wat aandachtspunten zijn. 

 

Goede gewoonte na een cliënttevredenheidsonderzoek is: 

 Algemeen en per hulpvorm concrete actiepunten te benoemen en die op te nemen in de 

PDCA-cyclus. 

 Cliënten te informeren over de uitkomsten en verbeterplannen. 

 Resultaten te bespreken met de cliëntenraad en geïnteresseerde cliënten informeren. 

 

Stichting Alexander hoopt dat de uitkomsten en tips tot veel inspiratie leiden.  


