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1 |Inleiding
1.1 Aanleiding en doel
Voor de gemeente Oude IJsselstreek is het belangrijk om te weten hoe de zorg, hulp en ondersteuning op het
gebied van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet wordt ervaren. Om hier een beeld van te krijgen heeft de
gemeente Oude IJsselstreek
eken voor de Wmo en
Jeugdwet over 2021
kan - waar nodig - de dienstverlening worden geoptimaliseerd.

1.2 Leeswijzer
Deze rapportage betreft een bijlagenrapport. Hoofdstuk 2 bevat de vragenlijsten die gebruikt zijn voor de
en voor Wmo en Jeugdwet. Voor Jeugdwet zijn zowel de vragenlijsten van ouders als
die van jongeren weergegeven. Hoofdstuk 3 bevat een integrale (geanonimiseerde) weergave van de
toelichtingen bij de open vragen. Indien delen van het antwoord (mogelijk) herleidbaar waren naar individuen
zijn deze vervangen door (***).

3

Bijlagenrapport Onderzoeken Wmo & Jeugdwet 2021 - Gemeente Oude IJsselstreek

2 |Dataverzameling
2.1 Vragenlijst Wmo
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2.2 Vragenlijst Jeugdwet Ouders
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2.3 Vragenlijst Jeugdwet Jongeren
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3 |Toelichtingen Open Vragen
3.1 Toelichtingen Open Vragen Wmo
16. Heeft u nog opmerkingen over het eerste contact, het gesprek en de brieven die u krijgt? Wat gaat er
goed, wat kan beter, tips?
Dit onderzoek is wat laat ik weet het niet zo goed meer.
Wij zijn van mening dat de gemeente (lees medewerker) heel goed heeft geluisterd ons serieus heeft genomen
en een passende oplossing heeft geboden.
Prima geregeld
Voor het kennismakingsgesprek had zij een kwartiertje voorafgaand aan het keukentafel ingepland en dat was
te beperkt
De contacten verliepen heel prettig en professioneel. Mijn 3e hulpvraag heeft mede tot gevolg gehad dat het
gemeentelijk beleid is aangepast. 2 eerdere aanvragen werden afgewezen mede door het ontbreken van
beleid.
ik heb 3 uur in de week thuishulp wat echt nodig is ik kan nog steeds niet veel .wel ben ik zo ver dat ik voor
mij zelf kan zorgen na 2 twee jaar hulp van azora .de thuishulp ben ik heel erg tevreden over .ik hou het
opruimen zelf bij met tussen tijds rusten maar het intrieur verzorgen word nog niets .heb hele dagen nog
zuurstof nodig misschien kom ik er ooit nog af ik doe mijn best er voor.ik bedank de gemeente er voor dat ik
zo'n goede hulp heb gekregen .want het is wat van zelfstandig zo ineens niets meer te kunnen.bedankt
De gemeente is er al van op de hoogte.
Dat ging naar tevredenheid
Was zorgvuldig, maar het waren wel veel vragen. Voor iemand die op dat moment toch zwak is na
ziekenhuisbehandeling , duurde het gesprek wel lang.
Ben goed en netjes geholpen. alleen de uren vielen tegen omdat ik nog gedeeltelijk werk
Alles kan beter. De toelichting op de achtergrond van het besluit, het niet meer willen helpen wanneer je een
keus maakt die de gemeente niet welgevallig is, je in de kou laten staan met de praktische vragen. Alles is er
op gericht om het voor de gemeente goedkoper te organiseren en er wordt niet vanuit de klant gedacht en
gewerkt. Wanneer je minder sterk in je schoenen staat denk je goed geholpen te worden maar ondertussen
wordt je gewoon belazerd. De gemeente mag zich schamen en heeft nog een heel verbetertraject voor zich.
Alles is perfect verlopen alleen de afhandeling via het CAK is verwarrend. Mevrouw(***) heeft automatisch in
aar komen ze met herinneringen
kost het meer tijd van uitzoeken dan dat we het betalen. Hoop dat het nu is opgelost. Persoonlijk vind ik dan
dat het CAK eerder moet reageren!!
Bijzonder positief contact gehad
Helemaal tevreden.
Er werd door medewerker zorg op maat geleverd. Kreeeg ondersteuning waar wij zelf niet op hadden
gerekend. Zelfs niet gevraagd.
Het kan altijd beter.
Alles loopt uitstekend.
Goed bereikbaar. Snel en vriendelijk in een persoonlijk bezoek.
Onduidelijk en ondeskundig. Niet empatisch.
Gaat goed.
Ging goed.
Het overschakelen na ee nander zorginstelling geeft werk (advies).
Wij hebben alles telefonisch afgehandeld, met de luidspreker op de telefoon was mijn partner aanwezig.
Was helemaal in orde, net als in 2020 waar ik ook een hulpvraag no op had.
Het verliep heel goed.
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We kregen een aantal maanden geleden een brief van de voorgenomen wijzigingen omtrent de huishoudelijke
hulp. Daarna duurde het vrij lang voordat we een gesprek hadden over de wijzigingen, waardoor de termijn
waarop de wijziging inging erg kort werd. Wel was het gesprek met de vertegenwoordiger van de gemeente
duidelijk en behulpzaam.
Door brieven te sturen aan clienten (op leeftijd) en huishoudelijke hulp heel veel onrust gecreerd. Hulp en
vader bang dat zij niet bij elkaar konden blijven in nieuwe situatie. Veel foute brieven ontvangen. Iedere keer
opnieuw beiden gerust moeten stellen. Dit had beter georganiseerd kunnen worden.
Bovendien niet fijn dat client die HH indicatie heeft "gedwongen" wordt om voor bepaalde organisatie te
kiezen waarbij geen zekerheid zou zijn dat hij eigen hulp kon behouden. Mensen op leeftijd kunnen nl. niet of
niet goed meer relativeren. Om garantie te hebben dat eigen hulp kon blijven, moet ik nu zelf het PGB budget
maandelijks beheren / urenlijsten invullen.
Contact verliep prima.
(***) loopt de termijn af, dus aan het eind van deze maand moet ik weer aanvragen voor het volgende jaar.
Medewerker was in eerste instantie afhoudend, maar na herhaaldelijk aandringen en uitleg, ging het gesprek
wat beter.
Fijn gesprek.
Ik ben al langere rijd vanaf (***) bekend bij de gemeente, ik vind 't jammer dat er nu weer veel veranderingen
worden doorgevoerd. Maar ik word wel goed geholpen.
Veel kan ik mij niet herinneren.
Alles loopt volgens afspraak.
Goed gesprek.
Eerste contact en gesprek was met de zorgaanbieder. Daarna beslissing van gemeente over aantal uren en
later een gesprek thuis of schriftelijk.
Zoon had contact.
Nee het is allemaal duidelijk. En mocht je iets niet snappen dan kun je altijd bellen.
Dat ze mij eerst informatie geven voordat iets afloopt en niet zomaar stopzetten. Zodat ik niet hoef te bellen
wat er loos is.
Is te lang geleden en was erg ziek. Weet niet alles meer precies
De inhoud van de brieven mogen iets simpelere worden uitgelegd
Prima duidelijk en correct
De brieven mbt WMO kunnen liefst rechtstreeks naar mij, (***). Ik ben de contactpersoon voor mijn moeder.
Mijn moeder is 95 jaar oud en begrijpt de brieven/vragenlijsten etc. totaal niet. Ze brengen haar in de war
omdat ze aanneemt dat ze moet reageren. Graag post naar mijn adres of emailadres. (***)
Was een fijne man.
Gesprek ging prima. Consulent nam alles op. Helaas vertelde ze niet dat haar werkzaamheden ophielden. Ze
heeft veel vragen laten liggen. Collega WMO moeten dit nu opnieuw oppakken.
Prima!
Was een goed gesprek.
Was eigenlijk niet veel contact omdat het Covid-19 tijd was.
Na afschaffing WMO een gesprek wat nu? Er is niks verder geregeld.
Misschien meer uren voor de hulp in het huishouden.
Netjes geholpen en tevreden.
Er kwamen twee dames, waarschijnlijk gemeente en Anora, was niet erg duidelijk.
elijke
Slecht bereikbaar en veel achter mijn rug besproken.
Eerste contant met mijn dochter en mijn man. Betaling van (***) euro per maand van maandelijks betalen
naar automatische betaling verliep moeilijk (verwarrend). Onder andere betaald, dan weer terug gestort. Aan
het eind klopt het nog niet, 2021 brief over gehad.
Gebruik nu 2 wasmachines en 2 drogers.
Tevreden, geen tips.
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Ging uitstekend.
Alles ging prima.
Duurt lang, voordat de juiste persoon op 'keukentafel'-gesprek komt. Niet alles is op Corona af te schuiven.
Het eerste contact heeft mijn overleden echtgenoot gehad.
Ik werd altijd goed opgevangen. Eerst Radar - Daar - Stadskamer.
Het laatste contact vond ik niet fijn (niet serieus).
-er en de andere sociaal werker. Meer
begrip voor de situatie en tips. Ervaring in de zorg, dat is prettig.
Ik vind het gek dat ik deze vragenlijst nu krijg terwijl het gesprek plaats vond in de zomer van 2021.
Wederom: ondersteuning voor huishoudelijke hulp loopt al jaren, dus niet alle vragen zijn van toepassing.
Dat wij geregeld hebben moeten bellen over de scootmobiel.
In het begin had ik het idee dat de aanvraag lang duurde. Ik weet alleen niet zeker of dat door de medewerker
van WMO kwam of door mijn hulpverlener.
Het was ons niet duidelijk dat wij een deel (heel klein) moesten betalen. Zou prettig zijn als dit vooraf
gecommuniceerd was. Het is verder absoluut geen probleem.
Ik ben tevreden over het contact en de verdere afhandeling.
Het contact met het tafelgesprek heel goed. Het uitbreiden moest via WMO consulent gemeente en daar bleef
het even liggen. Uiteindelijk prima voor elkaar.
Ik hoor of zie niks meer, wacht maar af.
Jammer: op de bezoekdag heb ik bijna niets kunnen verstaan! Mijn zoon en hulp waren wel aanwezig, waarop
ik vertrouwde. Toch werd er geregeld gevraagd of hte duidelijk was. Helaas, niet duidelijk voor mij wel voor
de andere 2.
Er is geen plan. Vervoer moet zelf (***) km fietsen.
Het behandelplan wordt pas aan het eind van het traject verstrekt. WMO-medewerkers zijn NIET op de hoogte
van mogelijke zorgmiddelen.
Brieven van de gemeente NIET altijd duidelijk. Te lang, overbodige info, kan beter!!
22. Kunt u vertellen waarom u wel of niet tevreden bent?
Een persoon waarbij ik me vertrouwd voel en waarbij ik kan ventileren
De gemeente breekt het contract met mijn hulpverlener dat geeft een hoop stress.
De begeleiding is specialist in de beperkingen die ik heb en de problemen die spelen in de thuissituatie. Wij
krijgen "gereedschappen" aangeboden die ons uiteindelijk verder helpen.
Scooter doet het prima. Hulp is prima.
Samen dingen bespreken. Samen staan we sterk
Is handig in de aanpak denkt zelfs mee als ik geen specifieke klussen voorhanden heb
Het middel een sportvoorziening op maat is top voor mij!
Ik heb vaak de neiging zelf om de boel te laten.verslonzen... ik.ben heel blij dat huishoudelijke hulp mij helpt
waardoor ik.hier kan blijven wonen. Samen lukt wel... ben dankbaar voor
Dat is niet te beschrijven hoe je je voelt dat als een bugermeester hebt met een beperking je zo behandeld
wordt in een gemeente onvoorstelbaar .(***)
Het is een betrouwbaar persoon uit het dorp zelf. Dat voelt heel vertrouwd en je kunt ook praten met elkaar.
Alle beetjes helpen
ik ben tevreden omdat ik via een PGB de hulp kan organiseren die bij mijn omstandigheden past. Daarom is
het des te kwalijker dat de gemeente probeert om mij iedere keer zorg in natura op te dringen waardoor ik
mijn eigen regie kwijt raak.
Het is een perfecte hulp. Betere kan ik mij niet wensen.
Het is zoals het is ''tevreden'' mens
Alles verloopt goed.
Ik kan mijn zorgen delen en zo nodig samen aanpakken.
Heb deze hulp al een jaar of vier prima.
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Kan heel zelfstandig werken.
Vriendelijke vrouw, behulpzaam.
Hulp bij poetsen wat hoog is of heel laag kan ik zelf niet.
Zij doet haar werk heel goed.
T-zorg heeft vaak de afspraken afgezegd. Vaak wisseling van hulp. Laatste hulp is fijn, maar zij gaat naar een
andere organisatie.
Omdat ik al (***) jaar de zelfde hulp heb.
Kan eindelijk weer eens een eindje van huis.
Had het toch harder nodig als dat ik dacht.
Ik zie de voordelen van de hulp die ik krijg.
Zij maakt goed schoon, komt altijd op tijd.
De huidige hulp (sinds ***) heel tevreden. Voor (***) niet tevreden.
Het komt overeen met het plan.
We kregen huishoudelijke hulp, Was naar tevredenheid.
Uiteindelijk wel. Eerst elke week@ iemand anders.
Ik ben zeer tevreden met de huidige oplossing van de hulp bij het huishouden.
Snel, alles geregeld! Prima.
Ze heeft mij het huishouden geleerd en mij geholpen met andere dingen.
Ik ben heel goed behandeld door (***) gemeente
Fijne hulp.
Ben er nog niet veel mee opgeschoten.
Heb al (***) jaar dezelfde hulp en voel me daar heel vertrouwd bij.
De samenwerking bij de thuiszorg mag wel iets beter.
Fijne hulp in de huishouding.
Loopt beter zo.
Ik ben tevreden over de geboden huishoudelijke hulp. Ze doet haar werk goed en ik ben daar dankbaar voor.
Ben zeer tevreden over leeftijd en ziet alles wat en hoe ze het kan doen.
Doet haar werk goed.
Mijn man moet met zijn I.C.D. nog te veel doen en dat lukt niet altijd meer even goed. Ik met mijn chronische
vermoeidheid, ook niet altijd goed functioneren en dan is 2 uurtjes hulp wel erg weinig.
Tevreden. In de toekomst zal ik meer hulp nodig hebben. Ik zie dit met vertrouwen tegemoet.
De hulp die geboden wordt is niet toereikend.
Tevreden, omdat zij op normale wijze het werk (schoonmaken, koken e.d.) in 2 uur probeert te klaren.
Mijn hulp werkt zelfstandig in de huishouding en dat moet ik hebben.
Geen vervanging bij afwezigheid hulp. Hierover slechte of geen communicatie van MIEP.
N.A.H. geeft goede adviesen. Huishoudelijke hulp is flexibel en doet haar best.
Met overleg alles naar tevredenheid gebeurt.
Krijgt hulp bij schoonmaken badkamer - toilet, stofzuigen, dweilen af en toe ramen zemen.
Mv. doet haar werk netjes en is prettig in omgang.
Het geeft rust.
Hulp is duidelijk in communicatie en werkt zelfstandig.
Ik heb die hulp tot eind (***) 2021 nodgi, super hulp, die mevr. wist precies wat mijn huishouding nodig had.
Goede contacten
Waar ik behoefte aan heb wordt dan gedaan. Ook luisteren is zeer belangrijk.
De hulp is voor mij onmisbaar. Ik ben zeer tevreden over mijn hulp.
Het gaat goed met de hulp die ik krijgt.
We zouden wat meer uren hulp moeten krijgen. De hulp komt er echt niet aan toe om alles te doen in de tijd
die er voor staat.
Eerst was er geen huishoudelijke hulp maar nu ik hulp hebt, been ik tevreden.
goed gesprek.
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Zo het nu gaat ben ik heel tevreden en zit ik in een fijn schoon huis
Indicatie (***) is gelukkig wel gehandhaafd. Indicatie (***) ook gecontinueerd.
Ze doet mij het werk naar wens en in overleg. Voor nu is 1,5 uur net voldoende, voor de toekomst ws meer
nodig.
Hulp zeer bekwaam.
Hulp sluit goed aan bij wat ik nodig heb in het dagelijks leven.
Het gaat zoals ik het verwacht had.
Kan zo langer zelfstandig blijven.
Dankzij de ambulente woonbegeleiding pak ik meer momenten met mijn agenda erbij om overzicht te krijgen/
houden.
Alles is nog in beweging.
Ik ben zeer tevreden. Ik heb de hulp al toen mijn vrouw ziek werd, dat was in (***). Toen zij overleed heb ik
dezelfde hulp gehouden.
Niet van toepassing.
Ik ben tevreden.
Zo kan ik nog een tijdje zelfstandig wonen tot er plek is in een verzorgingstehuis.
(***) is een topper, lief en zorgzaam en kan super goed poetsen.
In die periode had ik hulp nodig.
Ze weet wat er moet gebeuren in een huishouding.
Werkt goed, ben tevreden.
De hulp doet erg goed haar werk
Ik heb heel veel plezier bij de Stadskamer in Doetichem. Ik hoop dat dat ook goed zal gaan bij de Mini Manna
in Ulft.
Hulp kan zelfstandig werken, plannen, ziet wat nodig is.
Betrouwbaar, fijne ondersteuning in huis.
Bekwame, betrouwbare vrouw.
Ik ben heel blij en tevreden met alle hulp die ik krijg.
Heel fijn dat ik weer gewoon in de buitenlucht kan en neit altijd in de auto zit.
Kunnen ook goed met elkaar praten.
De hulp is correct, vriendelijk en behulpzaam. Zij weet wat ik niet meer kan en/of niet meer mag.
Omdat het netjes geregeld is. Ben gewoon tevreden.
De hulp die ik heb had ik al. De gemeente had die zonder reden stopgezet terwijl ik die hard nodig heb door
mijn reuma.
Er wordt steeds gevraagd iets digitaal te regelen, mijn moeder heeft geen internet. Dat is hinderlijk.
Ik heb al jaren de zelfde hulp en we kunnen het goed met elkaar vinden.
Huishoudelijke hulp soms goed ook soms niet goed, Gaan veel te vroeg naar huis, krijg bij instantie geen
gehoor wordt afgekapt we komen hulp te kort. Nooit geen controle. Een steekproef zou wel op zijn plaats zijn.
die goed hun best doen !!!
ze helpen mij met alles wat nodig is
Er worden mij dingen uit handen genomen waar ikzelf moeite mee heb
het is een zeer prettige en correcte hulp
Ze neemt eigen initiatief, denkt mee en een aardig persoon, heb een goede band opgebouwd
Ik krijg snel hulp en word serieus genomen.
Ze ziet zelf wat er gebeuren moet en doen we in overleg
De hulp is precies op maat en het werk wordt naar grote tevredenheid uitgevoerd. Ook in het contact verloopt
het prima.
Weinig zelf initiatief, denkt niet echt mee. Werk is ok, maar houd niet over
Kan mijn huishouden niet uit handen geven aan vreemde
Snel geregeld. Goede, aardige en betrouwbare hulp in de huishouding gekregen
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Mag wel iets meer zijn.
Tevreden over driewieler en ambulante begeleiding.
Sluit aan bij mijn hulpvraag.
Vriendelijk, behulpzaam, zorgzaam, kundig.
Er is snel gehandeld, klant is erg tevreden.
Binnen half jaar 3e hulp, dus opnieuw weer elke keer wennen.
Ze werkt goed, fijne hulp.
Heel tevreden met mijn begeleider. Hij helpt mij erg veel met mijn gedachten op orde te brengen.
Bepaalde punten niet aangepakt, veel verschillende medewerkers gehad. Afspraken die niet doorgingen.
Einde WMO niks geregeld voor verdere stappen. In het diepe getrapt.
De hulp doet in overleg het werk dat gedaan moet worden.
Gevoel dat ik met hulp het huis meer fris heb, aanspraak, samen afstoffen, ik laag, hulp hoog, en nog energie
heb om bijvoorbeeld te fietsen.
Ik word goed begrepen.
Goede hulp met inzicht. Vriendelijk.
Tevreden, krijg de hulp die ik nodig heb. Ontlast me,
richten.
Doordat ik hulp krijg heb ik energie om staande te blijven.
Ben er niet wijzer van geworden.
Vriendelijke dame, die er mede voor zorgt dat het schoon en netjes in huis is.
Wordt goed schoongemaakt door een vrouw die prettig in de omgang is.
Alles is correct gebeurd.
Ze doet haar best, ze doet wat ze moet doen.
Ze doet haar werk goed, ziet wat er moet gebeuren. Aardige vrouw, gezellig.
Ze voldoet aan alle eisen.
Personeelsgebrek of bij ziekte - geen vervanging mogelijk op dit moment. Dat is lastig.
De hulp past bij mij.
Werkt zeer goed en schoon.
In verband met revalidatie (***) iemand nodig die de regie pakt en niet iemand die telkens vraagt wat ze nu
moet doen.
Hele aardige nette vrouw, doet haar werk super.
In overleg is goed te communiceren/regelen.
Mijn hulp doet alles zonder dat ik daar om hoef te vragen.
De rolstoel is niet goed aangepast voor mijn vrouw. Te lomp.
2x hulp gekregen die niet voldoen aan huishoudelijke hulp maar stress leverden. Nu goede hulp maar door
ziekte vaker niet geweest.
Geweldig, ze staat altijd voor mij klaar.
Niet tevreden, de eerste was goed, de rest een puinhoop; wisten niet wat een plumeau was.
Door mijn autisme moet ik kunnen ventileren en dat kan in mijn omgeving niet.
Graag meer uren, zou fijn zijn.
Er zijn veel punten die eigenlijk een huishoudster moet weten, maar die haar moest leren. Mijn tip voor
nieuwe werknemers is, laat eerst maar eens voor doen hoe ze schoonmaken! Het is te triest voor woorden
wat normaal hoort te zijn, dat niet duidelijk is bij werknemers.
2 uur is te kort voor de werkzaamheden die ik zelf niet en/of moeilijk kan, zoals badkamer en kastjes en zemen
van alle dingen die laag en hoog zijn.
Wonen in schone omgeving.
Ze komt niet op tijd.
De hulp doet het werk goed, dus wij zijn tevreden.
Dagverzorging helpt dagritme behouden. Huishoudelijke hulp doet veel dingen die ik niet meer kan.
Alles gaat naar wens.
Werd niet geluisterd.
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Ze doet het goed.
Er wordt goed geluisterd. Duidelijk en doorpakken wanneer nodig. Nemen de tijd om er te zijn. Erg tevreden.
Netjes.
Huidige hulp heb ik al vele jaren. Er is een goed contact, ik ben heel blij met haar, vertrouwensband
opgebouwd.
De hulp sluit goed aan bi mijn vraag.
Doet haar werk goed.
Ze doet haar werk goed.
Tevreden, men heeft contact opgehouden tot en met de levering van de hulpgoederen.
Heel goed. Alles mee te bespreken.
Zij doet wat ik graag wil hebben.
Wij hebben een zeer goede hulp in de huishouding gekregen.
N.A.H.L doet heel veel voor mij. De poetshulp doet het heel goed.
Ze doet het werk goed.
De hulp die ik krijg bij het huishouden past perfect bij mij.
Het klikt samen heel goed en hulp werkt naar volle tevredenheid (inmiddels ruim (***) jaar).
Prima huishoudelijke hulp.
Wel tevreden.
Ze luisteren goed. Kan alles bespreken. Helpen mij met regelen van dingen bijvoorbeeld afspraken maken en
een goed luisterend oor en krijg advies.
Heb een uitstekende hulp, die mij bij alles helpt.
Ik krijg goede ondersteuning bij het huishouden en ze geeft mij ook dingen aan waar ik op letten moet. Help
zelf ook mee.
Ze is zelfstandig, hoef niet overal achter aan.
Ze ziet zelf wat er moet gebeuren.
Langdradig voor er iemand kon komen en deze dame poetste slecht en kwam steeds niet. Huidige poetshulp
is ook niet echt top.
Al meer dan (***) jaar een trouwe hulp.
Ik ben zeer tevreden.
Hulp doet haar werk goed.
Ik heb een flink deel van mijn zelfstandigheid teruggekregen.
Doordat ik slecht loop en zie kan ik me nu beter verplaatsen.
Ik vind 2 uur voor een week wel erg weinig.
Ik had graag wat hulp in de huishouding erbij gehad. Wat hulpmiddelen betreft ben ik tevreden.
Ik was bij de Stadskamer in Doetinchem. (***) jaar geweest. Heel goed naar mijn zin. Ik moest daar weg, de
gemeente wil niet samenwerken met de Stadskamer. ik vind dat heel erg . Je hebt daar zo'n band opgebouwd.
Alles goed geregeld.
Gewerkt bij Stadskamer Doetinchem. Alle mensen uit de Oude IJsselstreek moesten daar stoppen. Nu lopen
er nog 7 uit de Oude IJsselstreek bij Stadskamer. Ook ik had daar willen blijven. Volgens mij is het niet helemaal
eerlijk gegaan.
Fijne hulp.
Bevalt goed. Prima.
Vriendelijke en intelligente vrouw.
Goede service. Online (DiGiD). Dit doet mijn contact persoon/begeleider.
Ze doen hun werk goed.
Wij hebben geen hulp meer.
De hulp die ik heb ben ik zeer tevreden mee, zij is een hele goede hulp.
Omdat ze zeer vriendelijk is en heel behulpzaam, ze kan goed werken.
Dankzij hulp kan ik meer, ben ik gegroeid en heb ik vertrouwen in de toekomst.
Contact met de hulp loopt prima; de werkzaamheden worden goed uitgevoerd.
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Ik merk bij de meeste positieve veranderingen in mijn leven, dat ik dat, terugkijkend, eerder in mijn
begeleidingsgesprekken heb besproken.
De hulp is noodzakelijk. Ben hierdoor mobiel.
Er is een klik, goede band.
Er is begrip voor mijn situatie.
Wat ik nodig heb is mij geboden en er wordt echt naar mij geluisterd.
Het klikt en we kunnen goed met haar overleggen wat er moet gebeuren.
Ik wacht nu nog op de oproep opname ziekenhuis (***).
Nou, deze hulp kan ik zelfstandig wonen.
Even een praatje en dan doet mevrouw haar werk.
Erg goede en zelfstandig hulp.
Ik heb huishoudelijke hulp. Zij is een aanpakster. Weinig te vertellen, heb zelf ook als huishoudelijke hulp
gewerkt.
Tevreden.
Ik word adequaat geholpen. Bij ziekte van de hulp wordt vervanging geregeld en daar word ik van tevoren
over gebeld.
Werkt goed en netjes - niet tevreden over komt vaak te vaak.
Ik ben iemand , als ze niks doen of zeggen dan denk ik in godsnaam is niet gevloekt.
Ze geeft echte aandacht aan het werk en aan mij persoonlijk.
Moesten hulp van Azora nemen voor huishoudelijke hulp terwijl we goed hulp hadden via Zorgplus. Zijn niet
tevreden over de hulp die we gekregen hebben. Hebben nu (***) maanden hulp en de 5e persoon poetst nu
bij ons.
Met de hulp om een driewielerfiets te krijgen en dat is gebeurd, maar daarna heb ik nooit meer van iemand
ondernomen en dat is wel vervelend, want vragen blijven altijd, of hoe het ermee gaat dat fietsen is nooit
gevraagd.
In de dagopvang Debbeshoek zijn de groepen te groot. Het vervoer in voor ouderen moeilijk toegankelijke
busjes!!
Redelijk. Dagbesteding voornamelijk schoonmaken, helpen eten voorbereiden.
Ik ben heel tevreden, ben niet zo moeilijk!! Ben al blij dat er iemand komt.
Ik heb de doelen kunnen behalen die in het begin zijn bedacht en kan makkelijk verder met doelen die zich
hebben aangeboden en met verdere ontwikkeling. Ik zie verbetering in mijzelf.
Ik ben tevreden.
Het werk is nu af en daardoor wordt het leven voor mij makkelijker.
Nooit geweten dat hulp dichtbij te vinden is.
Zelfstandigheid van de hulp, prettige persoonlijkheid.
Volwaardig gesprekspartner met goede initiatieven.
30. Heeft u nog opmerkingen over de hulp die u krijgt? Wat gaat goed, wat kan beter, tips?
Uitstekend behulpzaam betrouwbaar accuraat en vriendelijk!
Ik vind het fijn dat ik me kan ventileren tegen iemand waarbij ik me vertrouwd voel
Voor alsnog kunnen wij de situatie zoals die nu is met de begeleiding samen aan.
ANDER BED
i.v.m. overgang van haar naar nieuwe werkgever neemt ze een
werkgever. Sommigen is ze mee aan het afbouwen. Hierdoor is er nog weinig terecht gekomen van een vaste
wekelijkse afspraak. in de eerste 2 maanden tot nu toe. Dat probleem was voor het begin bekend en wordt
goed door haar vooraf doorgegeven. Ik heb de indruk dat zij daar mee zit dan ik.
Ik ben geholpen met m'n sporthulpmiddel. Daar maak ik ook gebruik van tijdens m'n vrijwilligerswerk.
de hulp is prima .
Nogmaals het is een (***) gemeente je zult maar een beperking hebben en een scootmobiel moeten
aanvragen en dan een bugermeester hebben die zelf een beperking heeft Onvoorstelbaar . (***)
Het sturen van de brief met opzegging van het contract door de gemeente met Alfasense heeft voor veel
onrust gezorgd en de taal in de brief was onduidelijk. Het duurde lang voordat duidelijk was op welke manier
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er dan hulp zou komen er betaald zou worden. Dat was in (***) nog steeds niet zeker. De hulp heeft niet stil
gelegen, dat was fijn. Degene die de hulp leverde zijn we zeer erkentelijk dat ze ondanks de onzekerheid in
ieder geval liet weten dat zij zou komen werken.
eigenlijk te weinig
dit heeft niets met de kwaliteit van de gemeente te maken omdat ik zelf mijn hulp regel.
Kan zelf niets met werk, zit in rolstoel wegens herseninfarct
Is prima zo. Zou wel graag gebruik maken van de klussendienst. Tel (***).
Gewoon tevreden.
Dhr is op (***) overleden.
Ben helemaal tevreden.
Bij vraag 29 is het antwoord nu nog nee. Zijn bezig met een zorgunit en dan gaat het makkelijker worden. Deze
komt in tuin (***).
Gaat in overleg en ben zeer tevreden.
Partner is wijkverpleegkundige. Weet de weg te vinden in aanvragen hulp. Dit speelt zeker mee in het positief
invullen van deze vragenlijst.
Ik zou graag hulp van een andere organisatie hebben. Ook graag een oudere persoon.
De tijd is krap, zou iets meer kunnen.
Ik ben tevreden dank u
Ik ben zeer tevreden met de hulp. Het heeft mijn functioneren vergemakkelijkt.
Huishoudelijke hulp is niet voldoende, heb 1 gekregen maar 2 nodig. Incl. beg tevreden over (***).
Huishoudelijk hulp tevreden over de ZZP-er.
Tevreden.
Gaat zo beter.
Ik zou de hulp willen verlengen. De partner die mijn mantelzorger is, heeft zelf nog teveel problemen met zijn
revalidatie na zijn knieoperatie, mede door de oorzaak van n.a.h. en blind aan 1 oog, op (***) loopt de hulp
voorlopig af. Nog niets hierover gehoord van de gemeente.
De hulp die wij (ik) nu heb is voor ons heel goed maar ik vindt het is geen robot die in twee uurtjes die dingen
kan doen. Beter kan ik het niet duidelijk maken.
Heel tevreden over de gemeente!
Een vaste hulp is gemakkelijk - minder uitleg nodig.
Wij zijn blij dat zoiets bestaat, als je niet meer alles kunt.
Communicatie met Miep en vervanging bij afwezigheid van vaste hulp.
Zeer tevreden over de hulp!!
Ik ben bang dat er in de vakantie geen extra hulp is, omdat er nu al mensen tekort zijn.
Ik heb geen partner of kinderen met alles op mezelf aangewezen. Een hulpvraag gaat voor mij niet op.
Alles gaat uitstekend.
Eerst wisselde de hulp maar nu al (***) dezelfde vriendelijke en zorgzame hulp.
Zeer tevreden.
Het gaat na alle tevredenheid.
De hulp die bij ons komt doet het werk naar tevredenheid. Wel komt ze in de knel met de tijd waardoor ze
soms dingen minder goed kan doen.
Maar dit vergt veel van de fam. omdat ik niet mobiel bent en nog wel eens naar dokter of ziekenhuis moet.
Het gaat prima zo.
Zeer tevreden.
Ben tevreden!
Helaas zit de stadskamer Doetinchem niet meer in hun pakket. Daar was ik graag tot m'n 70e jaar doorgegaan.
Ik ben zeer tevreden over de hulp.
Ik ben tevreden. Samen met mijn moeder de vragenlijst ingevuld.
Inmiddels ben ik in overleg met dochter gestopt met de hulp die ik kreeg. De dagbesteding was even nodig
voor afleiding, depressief zijn kreeg de overhand. Het gaat nu goed met mij, zorg nu zelf voor afleiding.
Prima hulp.
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Beter luisteren na de zorgvraag en gezondheidsproblematiek van de client. En daarop anticiperen wat een
client nodig heeft. Daar ontbreekt het nog wel aan tijdens een keukentafel gesprek. Dit is voornamelijk over
het gesprek voorafgaand aan de hulp die we krijgen. Nota bene niks te zeggen over de zorgverlener/
zorgorganisatie. Het probleem begint al bij het gesprek met de gemeente consulent.
Ben tevreden.
Het zou heel fijn zijn dat het nu echt langere tijd zo blijft. De veranderingen met personen helpen niet. Door
veranderingen blijven hulpvragen liggen.
Deze materie is vreemd voor mij. Hoe een en andere gelopen is, herinner ik mij niet meer.
Het is prima geregeld met de zorg.
Het gaat goed.
Ik heb goede hulp alleen wel weinig uren. 4 uur voor een eengezinswoning.
Het kan beter b.v. dat de werkgever de meisjes (vrouwen)beter begeleiden. Ze komen smiddags werken en
hebben geen tijd om te eten. Staan veel te snel achter elkaar ingepland eindigen om 12.30 uur zijn bij de
volgende ook weer 12.30 of 12.45uur ingepland . Dat bevorderd de werksfeer ook niet. En ze zijn veel te druk
en het is vaak veel te vee . Ieder doet op zijn manier haar best !!! Het is ook nog zwaar werk.
Ben tevreden zo
Ik ben tevreden zoals het nu gaat
De aanvangstijd vind ik wat lastig maar verder doet ze alles prima. Volledig tevreden.
alles gaat prima, er zijn geen tips of veranderpunten. De hulp is een vast moment in de week, prettige relatie,
dochter beheert PGB. Het loop t goed.
Tevreden
Waarom de een wel hulp krijgt en de ander niet!
Huishoudelijk mag wel iets meer zijn. Help gewoon.
De huishoudelijke hulp die ik krijg is geweldig, maar niet genoeg zolang ik mantelzorger ben.
Onze WMO consulent is zonder waarschuwing verdwenen. We spraken haar en anderhalve week later was ze
weg. Veel is blijven liggen. Indicatie ook niet goed afgegeven. Collega WMO moeten het nu verder uitzoeken.
Uitstekende hulp 100%.
Bedankt dat ik mijn begeleider mocht behouden, hoop dat ik hem dit jaar ook nog mag hebben.
Geen hulp, geen sociale omgeving. Een vervolgtraject voor mensen die geen WMO meer krijgen? Duidelijkheid
waar je nu kan aankloppen? ARBE is een
Wat ik niet kan, helpt hulp, dochter, vrienden, familie, buurt, zodat ik afwissel van hulpvraag en voor een ieder
het behapbaar blijft.
Tuinhulp is prima, netjes en schoon.
Loopt aardig goed, moet natuurlijk niet te vaak ziek zijn, dan geen vervanging.
Gaat goed.
Gaat heel goed.
Heb geen hulp meer.
Ik ben tevreden.
Als mijn vrouw de goede huishoudelijke hulp heeft, zal je het redden.
Weet niet of er een klussendienst is in deze gemeente.
Tevreden.
Ben tevreden met de hulp die ik krijg.
Het is toch normaal dat je prullenbakjes leeg maakt. Dat je de wasbak op de badkamer ook schoon maakt. Dat
je na verschonen van het bed ook even een natte doek over de nachtkastjes, bedranden, vensterbanken om
het opgeklopte stof weggehaald wordt?! onder bed? En zo kan ik nog even doorgaan... Heb zelf dit werk ook
gedaan, maar als ik het op deze manier gedaan had, werd ik op staande voet ontslagen. Heb nu al een aantal
huishoudsters gehad tijdens mijn medische toestand, maar heb ze allemaal dingen moeten leren?! Te gek
voor woorden. En laat ik duidelijk zijn dat ik heel blij ben met de hulp, maar ik ben geen leerschool!!
Te korte tijd, namelijk 2 uur per week.
Nooit van klussendienst gehoord.
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Op het moment dat de scootmobiel er is, zal mijn leven een stuk aangenamer voor me zijn. Dit vergroot mijn
zelfstandigheid en hiermee ook mijn gevoel van waardigheid. Mijn zelfstandigheid zal mijn gevoel van
welbevinden op alle vlakken vergroten dus ik hoop deze zo spoedig mogelijk te ontvangen.
Het huis wordt te groot. Tuin en klusjes in huis wordt te veel. Ben ingeschreven voor een kleine woning.
Ik ben blij en dankbaar voor de hulp die ik krijg. Ik ben een tevreden burger.
Ik ben tevreden!
Tot nu toe is de hulp van mijn vrouw voldoende. (Ook bij boodschappen halen en persoonlijke ondersteuning.)
Blij mee.
Tot heden gaat het goed.
Wij wonen in een woongroep voor senioren. In ons gebouw zijn 4 organisaties werkzaam voor hetzelfde. Niet
te geloven. Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan.
De hulp die ik krijg is nog maar 2x geweest.
Wij zijn met de thuiszorg zeer tevreden.
Alles gaat goed, nu met een scootmobiel.
Soms helpen buren bij boodschappen, afhankelijk van ons ziektebeeld op dat moment.
Gaat goed, heb er veel aan.
Ben uitermate tevreden, zou niet weten wat ik zonder haar moet beginnen.
Het is helemaal goed.
Ben tevreden.
Alles prima.
Ze doen graag praten. Gelukkig kan mijn man me bijstaan.
Tot nu toe zeer tevreden.
Scootmobiel moet aangepast worden.
Ik vind het belastend dat ik overal (iets) voor moet betalen. Het CAK elke maand, ZOOV een bedrag, zittend
ziekenvervoer, en dat is best veel al met al.
Het medische gedeelte doen professionals. ADL doet contactpersoon en de huishoudelijke hulp.
Gaat prima.
We zouden het niet weten. Dhr. was super vriendelijk.
Wist niet dat een klussendienst bestond? De kinderen bezorgen 1x per week de boodschappen en 3x per week
een maaltijdbezorger. Er vinden vanuit het mantelzorgsteunpunt gesprekken plaats met de mantelzorger.
In verband met nieuwe ziekenhuis opname graag meer tijdelijke hulp.
Ik ben voorlopig zeer tevreden.
Zelf vroeger zorgwerk gedaan, het was allemaal anders dan nu. En met deze hulp gaat dit ook zo. Ze zal nooit
praten over een ander gezin en ik vraag er ook niet naar. Dat hoort niet.
Heb een zeer fijne hulp.
Goed.
Allerlei storingen via computer. Communicatielijn was bijzonder slecht middels de computer. Dat was in 2021.
Medewerker ontving mijn mails niet of ik ontving zijn mails niet waardoor de zorg en ook wisseling van
zorginstelling (Help Gewoon -> Azora) veel te laat op gang kwam.
Op tijd beginnen (niet kwartier later).
Ik doe wat ik kan. Ik kan heel slecht vragen. Buurman doet nog wel wat, als ik hem vraag komt hij nog wel snel.
Mijn hulp maakt mij vrolijk en enthousiast; belangrijk voor iedereen!!
Ik denk dat bij de leidinggever nog veel dingen beter kunnen, waaronder een goede communicatie en meer
de klant voor op zetten en niet hun eigen belang.
Heeft weinig aan hulp. Met behulp van mantelzorger lukt het, weet niet voor hoelang nog.
Door de huishoudelijke hulp die ik krijgt kan ik mezelf redden.
Brieven duidelijker!! Vooral de brief stoppen alfasense, afspraak niet nagekomen, alles is opgelost, kon beter.
Ik ben erg dankbaar voor de hulp en trots op mijzelf voor de stappen die ik neem door hun begeleiding.
Alles is nog nieuw voor mij, dus geen oordeel.
Gaat prima!
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3.2 Toelichtingen Open Vragen Ouders
6. Kunt u aangeven wat u prettig of minder prettig vond aan het gesprek?
Persoonlijk
Medewerker kwam bij ons thuis. Er was tijd en ruimte om het verhaal goed te vertellen. Er werd goed
geluisterd en meegedacht.
De huisarts begreep de situatie en wist ook te benoemen bij welke orthopedagoog we snel terecht konden.
Er werd goed geluisterd en ook echt iets met mijn info gedaan. Ze nam zelf initiatief en was zeer betrokken.
Omdat alleen binnen gecontracteerde mogelijkheden binnen de gemeente gekeken is, is de mogelijkheid die
ik uiteindelijk zelf gevonden heb niet naar voren gekomen in het gesprek.
Lastig tijdens corona tijd, maar het was wel een prettig en persoonlijk gesprek.
De huisarts sloot goed aan bij de vraag en bevroeg de verwachtingen en voorkeuren mbt de verwijzing.
We werden in eerste instantie niet serieus genomen, terwijl de situatie ernstig was. Na onze eigen
aanhoudendheid werd er na een dag toch actie ondernomen. Vanaf dat moment verliep alles voorspoedig en
prettig.
Prima ervaring. Voelt me begrepen.
er werd goed naar mij geluisterd
Dat afspraken niet nagekomen zijn. en de persoon die we contact mee hadden ons aan het lot over heeft
gelaten
prima gesprek
Prima, goed mee gedacht.
Er werd goed geluisterd. meegedacht en samen gezocht naar de juiste behandeling.
(***) die ons begeleid vna buurtzorg jong is een heel prettig persoon in omgang. Ze is altijd goed bereikbaar,
wat erg fijn is.
Buurtzorg Jong heeft ons geholpen bij het vinden van een aantal zorgboerderijen. Vanwege wachtlijsten en
corona is er nog geen plek voor (***) en krijgen we niet de hulp die we nodig hebben
een deskundig gesprek, helemaal goed.
Betrokken, behulpzaam meedenkend!
Wordt goed geholpen
Er werd geluisterd en we kregen als ouders goede tips mee om beter met zijn emoties om te gaan. Mijn zoon
ging erg graag naar (***) toe en is in een korte periode erg gegroeid.
duurt erg lang bij GGNet. En steeds alles opnieuw. Zaken niet op orde
Zeker was het prettig. Fijne mensen hier in Ulft
Hulp was snel geregeld alle oponthoud kwam door tegenwerking van vader.
Oppervlakkige info of doorverwijzing naar IJsselgroep
Ik vind buurzorg jong met een dubbele pet opzitten. Geziende indicatiestelling en leveren v. zorg.
Fijn gesprek, meer duidelijkheid
We hadden al eerder aangegeven dit onderzoek te willen. Komt het, dan hebben hun zo goed hun bed gedaan.
De huisarts luisterde goed naar wat we graag wilden en stelde ook verdiepingsvragen om een volledig beeld
te krijgen. De arts richtte zich eerst op mijn dochter (om wie het ging) en daarna pas op mij.
de wiliam schrikkre groep heet eem eigen beleid ze leigen plegen meineed en doen niet aan waarheidsvingen
Het duurde even voordat we bij de juiste persoon terecht kwamen. Toen thuisbegeleiding eenmaal benaderd
was is er snel hulp ingezet.
De onzekerheid of de hulp die je nodig hebt krijgt/verlengd wordt
We hadden al contact gehad met (***) (werkt met kernvisie training) van Ik leer op mijn manier en op advies
van haar alles met de huisarts besproken. Beide gesprekken als prettig ervaren.
Meedenken, via videocall afspreken werkte ook goed.
Er wordt goed geluisterd en gezocht naar passende hulp.
Vertrouwde huisarts.
De hulpverleenster is rustig en geduldig wat bijdraagt aan vertrouwen en openheid van de kinderen. Ze geeft
ook zelf goed haar eigen begrenzing aan wat betreft wat wel binnen haar expertise valt en wat niet.
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goed inlevingsvermogen en meedenken met oplossingen
Het gesprek liep goed, werdt geluisterd naar mijn vraag.
Er werd naar mij geluisterd.
Er werd goed geluisterd, hoor en weder hoor. iedereen in zijn of haar waarde. niet dwingend echter wel tips
Ik vond het prettig dat iemand meedacht in de begeleiding van ons kind. Minder prettig zijn de beperkte
mogelijkheden vanuit de gemeente.
Ik weet niet over welk gesprek het gaat. Maar wij hebben al jaren een voogd. Die reglt alle hulp. De hulp is
verder niet erg. En wel prettig. Maar sommige dingen die de voogd beslist, ben ik het natuurlijk niet altijd mee
eens.
Er werd goed geluisterd naar de problemen van mijn kind en naar ons als ouders.
Open houding, stelt goede vragen, durft zich kritisch op te stellen.
Er werd goed geluisterd, voelde mij gehoord en naar onze wens gehandeld.
Goed geluisterd, samen gekeken naar beste hulp.
Het begrip.
Prettig.
We ervaren BZJ als een extra (onnodige) schakel in het zorgdossier van ons kind. BZJ vertraagt en heeft verder
vervolgens inhoudelijk niets voor ons betekend. Heeft geen meerwaarde!
Ik werd "gehoord. Er werd serieus naar mij geluisterd.
Mevrouw van Buurtzorg Jong kwam vrij snel op huisbezoek terwijl de school van niks wist. Terwijl school de
aanvraag heeft gedaan, had het idee dat ik tussen school en buurtzorg stond, geen prettig gevoel.
Ontspannen setting.
Er werd goed geluisterd. Het traject dat in ingezet heeft helaas niet het gewenste effect gehad.
Wij hebben al jaren een voogd. Zij regelt de hulp. De hulp is op zich niet erg, maar de voogd heeft andere
Dat mijn hulpvraag serieus genomen werd en dat ik doorverwezen werd naar een deskundige.
Geen medeleven.
Het contact verliep moeizaam en traag. Ook andere hulpverleners gaven aan moeizaam contact te krijgen.
Ook gemaakte afspraken werden niet nageleefd.
Er werd goed geluisterd en meegedacht.
De medewerker van Buurtzorg Jong sloot aan bij ons vraagstuk en de adviezen die hiervoor gegeven zijn.
Toenmalige consulent snapte ons. Hij herkende veel vanuit zijn eigen thuissituatie. De huidige consulente is
fantastisch! Zij is begripvol, weet waar ze het over heeft, is goed bereikbaar, kijkt naar wat wij nodig hebben.
Praktijkondersteuner heeft bij huisarts verwijzing naar Karakter geregeld. (Nooit contact gehad met gemeente
of Buurtzorg Jong of Mee/Sensire.)
Dat ze mij helpen om minder boos te zijn.
Er werd ECHT geluisterd en doorgevraagd. We kregen meteen het gevoel dat je er niet alleen voor staat en er
meegekeken zou worden naar een oplossing.
Korte lijnen, open en eerlijk.
9.
ze zijn niet onafhankelijk
Ik wist niet dat dit er was.
Dat ze noemen dat dit er is.
25. Heeft u opmerkingen of tips over de hulp? Wat gaat goed, wat kan beter?
Sinds de start van de behandeling verstuurt de behandelaar informatie naar school over de behandeling en
voortgang. Er heeft nog geen enkel gesprek plaatsgevonden tussen school en de behandelaar over ons kind.
Terwijl de jeugdhulp betrekking heeft op leerproblematiek.
Er staat nog een vervolgafspraak gepland, dus het traject is nog niet afgesloten.
Regelmatige terugkoppeling met Buurtzorg Jong is een sterk punt. Verbeterpunt is brede verkenning als
hulpvrager het aangeeft dat het ook buiten de gemeente mag zijn (buiten de vergoedingsmogelijkheden)
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We kregen al een hele periode hulp bij passpect toen er contact kwam met medewerker van Buurtzorg Jong.
Dat contact was een formalieit en weinig inhoudelijk. Het betrof de duur van de beschikking.
Als je eenmaal hulp hebt, gaat alles snel en wordt er goed en adequaat gehandeld. Het probleem zit hem er
nog wel eens in het constateren dat er hulp nodig is.
De communicatie tussen verschillende hulpverleners
In eerste instantie leek alles goed te gaan, totdat we met commentaar kwamen over de wijze van
communiceren. Daarna werd alles in het negatieve getrokken en werd het een welles/nietes spelletje.
Vandaar dat we gestopt zijn met deze hulpverlener en via Buurtzorg Jong op zoek zijn gegaan naar een andere
hulpverlener
Dokter (***) heeft (***) en ons goed geholpen. De geboden hulp paste goed bij (***). Nu moet hij het gene
wat hij geleerd heeft toepassen.
Er wordt telkens gekeken naar de zorgvraag. de gemaakte doelen, behandeling acties, ondersteuning. en of
het haalbaar is. De betrokkenheid en uiteindelijk de behaalde resultaten worden na een tijdje besproken.
hulp is pas net opgestart mede door corona
We hebben voor (***) nog geen hulp vanwege corona en wachtlijsten
Het gaat prima.
Meer samenwerking tussen school - zorgaanbieder - ouders
tijd (lang wachten). papieren kwijt (zaken niet in orde)
Gewoon Nederlandse taal gebruiken zodat een ieder het begrijpt. Geen dure termen.
Mijn dochter kreeg een onderzoek. We hadden graag advies gehad over welk type hulp eventueel helpend
kon zijn (bijv psycho-educatie). Daar werd geen advies over gegeven. Omdat een vervolg uiteindelijk niet nodig
was, hebben we daar niet meer over gesproken.
de wsg heeft nooit naar ons geluiterd hun wil is wet
Hulp is net gestart dus kan nog niets zeggen over de waarde van de hulp voor os als ouders of voor ons kind
De hulpverleners van de Horizon bieden goede hulpverlening voor een deel van het probleem van ons kind,
maar kunnen de resterende hulp op gebied van autisme niet bieden. Ze blijven goed in contact met ons en
onze zoon en zoeken telkens naar oplossingen.
We zitten nog in de beginfase van de hulp en we kunnen nog niet veel zeggen over de voortgang of het
resultaat
Nee geen tips. Ik denk alleen dat er hulp nog te kort binnen mijn gezin is om een goed en helder beeld te
krijgen of de hulp al aanslaat. Dat het nog niet voldoende is is al wel duidelijk
De wachttijden zijn te lang. Na versturen van de beschikking duurt het bijna 1 maand voordat het eerste
gesprek kan plaats vinden. Versturen van de beschikking duurt circa 3 weken. Al met al circa 2 maanden verder
voordat je eerste gesprek hebt. Dan nog onderzoeken inplannen. Daarna verloopt het snel.
Mijn kind is onderzocht bij zozijn, waardoor ik een indicatie nodig had van buurtzorg jong. Nuheeft de huisarts
het overgenomen ivm medicatie instelling.
door corona duurt alles langer. wij zijn nog volop bezig in het traject
Omdat er beperkt ruimte is om de oorzaak van het gedrag te achterhalen wordt er gekozen voor een algemene
aanpak terwijl zo het gedrag wordt behandeld maar niet de oorzaak van het gedrag.
Wij hebben de hulp in februari afgesloten, gezamenlijk in goed overleg met (***), ons kind en met ons als
ouders.
Wij zitten nog in het onderzoektraject en hebben nog geen diagnose, en dus ook nog geen gerichte hulp.
Vandaar mijn kruisjes bij niet van topassing. Tot nu toe zeer tevreden over Zij aan zij!
Er kan beter bekeken worden of broertjes en/of zusjes bij de hulpvraag betrokken kunnen /moeten worden.
Deze groep wordt snel vergeten.
De juffen vanuit school passen precies de aanpak aan, wat bij onze dochter past.
De hulp was vrij kort en er vielen regelmatig sessies uit onder andere door Corona.
Met Jeugd GGZ zitten we nog in onderzoeks-/testfase. Dus ik kan nog niet veel zeggen over het resultaat.
Het is jammer dat kinderen met dyslectie op het voortgezet aan hun lot worden overgelaten. Ze wordt nu
totaal niet meer begeleid op school. Berkel B. een 10. Verdere begeleiding een 1.
De samenwerking met school gaat traag.
Dat Buurtzorg Jong actiever en duidelijk regie neemt.
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Er wordt goed mee gedacht over wat goed is voor (***)
Ik heb het laatste gedeelte van vraag 12 ingevuld over Autimaat, omdat zij het langst hulp bieden (nog steeds),
maar Brainspa en Dr. (***) waren ook erg professioneel, afgestemd en prettig om behandeling/onderzoek te
krijgen.
De zorg van Karakter was weg onpersoonlijk, onze zoon wed ik een "hokje" geplaatst en daar werd de
behandeling op ingezet, zonder te kijken naar zijn specifieke hulpvraag en kwaliteiten. De uitzondering is de
psychiater! Zij is erg persoonlijk en betrokken.

3.3 Toelichtingen Open Vragen Jongeren
4. Kan je vertellen waarom je wel of niet tevreden bent?
Ze waren heel aardig en luisterde goed naar je.
ik ben tevreden omdat ik de hulp heb gekregen ( en nog steeds krijg) die ik nodig heb. een diagnose is een van
de dingen die mij erg hebben geholpen. door de diagnose weet ik wat er aan de hand is en hoe ik ermee om
moet gaan.
Ze evalueerden alleen maar en deden alsof ze heel veel dingen bereikt hadden. Ook kwamen ze afspraken
niet na en de begeleiders waren veel afwezig.
Ik voelde me op mijn gemak en alles werd goed uitgelegd.
Het heeft geholpen
Het heeft geholpen
goede hulp, het werkt
Want ze kijken naar wat ik nodig heb en ze luisteren en geloven mij. Dat is wel is anders geweest want vroeger
gelovende dokteren mij niet echt en namen ze mij niet serieus. Maar hun luister en geloven mij wel.
Ik had geen klik met deze psycholoog, had daarbij het gevoel of er niet naar mij geluisterd werd
Ik werd bij (***) erg goed geholpen, toen stopte ze. Daarna ging ik naar (***) en hier had ik gelijk een super
goeie klik en merk verbetering.
Ik kon snel terecht en werd serieus genomen.
Bij GG Net ontevreden omdat ze weinig iets deden. Bij Karakter zeer tevreden omdat ze zich erg op mij en
mijn problemen.
Fijn persoon.
Ze hebben het goed gedaan.
Goed hulp verleend en leuke mensen.
Het heeft goed geholpen.
Ik heb de goede hulp.
Ik heb een fijne klik met haar. Voel me veilig om alles te vertellen.
Waarom ik niet tevreden ben komt, omdat ik niet het gevoel heb gehad dat ze mij begreep.
Ze probeert zo goed mogelijk te helpen.
Snapt mij.
De hulp die ze me geven helpt.
Ik leer dingen op de groep wat voor mij belangrijk is.
Een luisterend oor en een paar handvatten gekregen om verder te komen.
Ben sterker geworden.
We beginnen net.
Ze geven me gewoon goed hulp en is beleefd.
Ik kan er alles bij kwijt.
Rustiger. Uit de situatie bij mama.
Zij begrijpt mijn denkwijze en het voelt heel veilig en vertrouwd om met haar te praten. ik voel met gezien
door haar.
Het verliep goed en werd snel geholpen.
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Omdat het mij goed geholpen heeft, ze was een goed luisterend oor en heeft mij veel handvatten meegegeven
die mij goed helpen, lieve vrouw! Ook als prettig ervaren dat het aan huis was bij haar, maakt het net allemaal
war persoonlijker dan in een grote praktijk. Voelt op gemak!
Lieve mensen met veel begrip. Hele gezin werd geholpen. Ook ouders en broertje.
(***) heeft (***) en ons nieuwe dingen geleerd. Nu moet (***) dit gaan toepassen in het dagelijks leven.
Ik zit nog in het traject, maar de sessies die ik heb gehad hebben mij al geholpen met het verbeteren van mijn
mentale gezondheid.
Er is een nieuwe, actueelt kennis nooit.
Ze was erg aardig en hielp me goed.
Ik krijg passende hulp.
Goed geholpen met het probleem wat speelde
10. Kun je vertellen wat er volgens jou nu nog beter zou moeten gaan?
Geen Autimaat
Ben naar een andere psycholoog gegaan waarbij ik nu wel een klik heb
Dat je gewoon goed begrepen wordt en dat mensen echt goed naar je luisteren.
Betere communicatie met de ouders en kind.
12. Heb je nog opmerkingen over de hulp die je krijgt? Wat gaat goed, wat kan er beter, tips?
Ze komen afspraken niet na.
Nee, eigenlijk ging alles gewoon goed en ik ben blij dat ik het heb gedaan.
Alles gaat super goed!
Ik ben pas begonnen met traject na diagnose licht autisme spectrum stoornis.
Het gaat nu erg goed bij Karakter, de gesprekken zijn erg opluchtend en fijn.
Nog maar net begonnen, te snel om al resultaat te hebben.
Nee, alles was goed.
De opdrachten die ik krijg helpen mij om de dag of week beter door te komen.
Ze helpt me supergoed.
Ben tevreden.
Ik word goed geholpen en vooral ze begrijpen mij, zodat ze weten wat ik nodig heb.
Gesprek was goed. Belafspraken worden niet nagekomen.
Er is beter contact tussen mama en papa.
Het resultaat dat gewenst is komt steeds dichterbij en als het zo doorgaat is het perfect! Het heeft me echt
uit de diepste dalen gehaald, dus ik ben oprecht blij en tevreden met de hulp.
Ik vind het fijn dat het zo goed heeft geholpen.
Ben zeer tevreden en heb met haar afgesproken dat als ik mij wat minder voel ik altijd bij haar terecht kan!
Minder lange wachtlijsten. Autimaat is een top hulp!
(***) moet gaan toepassen wat hij geleerd heeft, dit is in het dagelijks leven nog erg lastig. Geen tips.
Ik heb nu nog meer sessies nodig om me weer helemaal goed te voelen. Ik ben erg blij dat ik de hulp zo snel
kon krijgen.
Ja, Betere begeleiding per jongere.
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