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Jeugdhulp 2021
Gemeente Oude IJsselstreek - Ouders

(CEO) Jeugdhulp over 2021. De doelgroep bestaat uit ouders met kinderen in de leeftijd van 0 

tot 15 jaar

dan wel digitale vragenlijst ingevuld. Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk 

onderzoek- en adviesbureau ZorgfocuZ.
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1| Inleiding
1.1 Aanleiding en doel
Voor de gemeente Oude IJsselstreek is het belangrijk om te weten hoe inwoners de Jeugdhulp ervaren. Deze 
hulp wordt op basis van de Jeugdwet door de gemeente georganiseerd. Voorbeelden van Jeugdhulp zijn: 
begeleiding, hulp bij dyslexie, gesprekken met een psycholoog of ondersteuning in de opvoeding. De gemeente 

(CEO) uitgevoerd. De resultaten van dit 
onderzoek kunnen gebruikt worden om verbeterpunten te identificeren en om de hulp te verbeteren. Tot slot 
voldoet de gemeente hiermee aan de verplichting om het CEO Jeugdhulp uit te voeren. In het onderzoek zijn 
ervaringen opgehaald rond onderstaande 

1) Het gesprek over de hulpvraag. 
2) De zorgaanbieder

3) De hulp

1.2 Aanpak onderzoek

De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit ouders van de gemeente Oude IJsselstreek die in 2021 gebruik 
hebben gemaakt van Jeugdhulp. Het gaat hierbij om ouders van kinderen met een leeftijd van 0 tot 15 jaar die 
in 2021 een aanvraag hebben gedaan en naar aanleiding daarvan Jeugdhulp hebben ontvangen. 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de methode van puntmeten.
is geweest over het jaar. Ouders hebben een uitnodigingsbrief, vragenlijst en antwoordenvelop van ZorgfocuZ 
ontvangen. Na vier weken hebben de ouders een herinneringsbrief met vragenlijst en antwoordenvelop 
ontvangen. Ouders die de vragenlijst al hadden ingevuld of zich hadden afgemeld voor het onderzoek, hebben 
geen herinnering ontvangen. Iedereen kon de vragenlijst zowel schriftelijk als digitaal via een link uit de brief
invullen. 

Vragenlijst
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een op maat gemaakte vragenlijst die is opgesteld. De vragen zijn 
gebaseerd op de modelvragenlijst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De vragenlijst is 
opgenomen in het bijlagenrapport e

Het gesprek over de hulpvraag
De zorgaanbieder

De hulp
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De netto respons omvat alle deelnemers die de vragenlijst volledig hebben ingevuld. Daarbij is gecontroleerd 
op dubbelingen (de vragenlijst bevat een unieke inlogcode, wanneer een persoon zowel digitaal als schriftelijk 
de vragenlijst heeft ingevuld, is de
tabel staat het aantal uitgenodigde inwoners met de bijbehorende respons en nauwkeurigheidsmarge. 

Responstabel
Aantal verzonden vragenlijsten 469
Aantal meegenomen vragenlijsten 101
Responspercentage 21,5%
Nauwkeurigheidsmarge 8,7%

In bovenstaande tabel staat de nauwkeurigheidsmarge van het onderzoek aangegeven. Doordat niet alle 
ouders van Jeugdhulp-
van de werkelijkheid. De nauwkeurigheidsmarge geeft aan in hoeverre de resultaten uit dit onderzoek 
overeenkomen met de mening van de hele onderzoekspopulatie (namelijk alle ouders van Jeugdhulp-
In dit onderzoek kan de mening van de gehele onderzoekspopulatie maximaal 8,7% onder of boven de 
uitkomst van de steekproef liggen. Met andere woorden, als 70% het in de steekproef eens is met een stelling, 
dan zal dit in de gehele onderzoekspopulatie tussen de 61,3% en 78,7% zijn. 

Voor dit onderzoek wordt uitgegaan van een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Een betrouwbaarheidsniveau 
wordt samen met de nauwkeurigheidsmarge gebruikt om uitkomsten vanuit een steekproef te generaliseren 
naar de populatie. Ter illustratie: als dezelfde vraag 100 keer gesteld wordt zal in 95 gevallen de beantwoording 
binnen de nauwkeurigheidsmarges liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hanteert een 
nauwkeurigheidsmarge van 5,0%.1 De marge voor dit onderzoek ligt net boven deze grens. Resultaten dienen 

.

1 lijnen 
    voor afname (2015). P10. 
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1.3 Leeswijzer
Dit rapport betreft de resultaten van de ouders. Jongeren en hun ouders zijn apart aangeschreven met 
verschillende vragenlijsten. Resultaten zijn daarom in separate rapporten gepresenteerd.

De resultaten zijn in grafieken gerapporteerd. De percentages in de grafieken hebben betrekking op de 
(meer)

buiten beschouwing gelaten om de interpretatie van de resultaten te vergemakkelijken. Het aantal deelnemers 
dat deze

deelnemers. Indien de percentages niet optellen tot 100% is dit het 
gevolg van afrondingsverschillen. Bij elke grafiek wordt het aantal deelnemers weergegeven (n). 

De toelichtingen bij de open vragen worden in samengevatte vorm weergegeven. Bij de vraag staat het aantal 

geanonimiseerd opgenomen in het 
bijlagenrapport.
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2| Resultaten
2.1 Het gesprek over uw hulpvraag
De resultaten in deze paragraaf gaan over de gesprek van de ouders met de verschillende organisaties over de 
hulpvraag.

Berkel-B (1x), bovenste 3 partijen (1x), intern begeleider basisschool (1x), Pedagogische praktijk Campstede (1x), school (1x), Yunio 
(1x), Zij aan Zij (1x). 
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Vraag 6
Kunt u aangeven wat u prettig of minder prettig vond aan het gesprek?

integraal en geanonimiseerd opgenomen in het bijlagenrapport.
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N

Vraag 9

integraal en geanonimiseerd opgenomen in het bijlagenrapport.

Vraag 11
Wie ging u / uw kind uiteindelijk helpen?

opgenomen in het bijlagenrapport.
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2.2 Ervaring met de zorgaanbieder
De resultaten in deze paragraaf gaan over het gesprek welke ouders hebben gevoerd met een zorgaanbieder. 

; v14 (n=4); v15 (n=8). 
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2.3 Ervaringen met de jeugdhulp
Naar aanleiding van het contact met de gemeente of zorgaanbieder 
paragraaf bevat de ervaringen van de deelnemers met de hulp.

6); v18 (n=5); v19 (n=16); v20 (n=7); v21 (n=13); v22 (n=6); 
v23 (n=11); v24 (n=5).
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Vraag 25
Heeft u opmerkingen of tips over de hulp? Wat gaat goed, wat kan beter?

integraal en geanonimiseerd opgenomen in het bijlagenrapport.

26. Welk cijfer geeft u de hulp die u of uw kind krijgt of heeft gekregen? (n=96) 

n %

1 2 2,1

2 1 1,0

3 1 1,0

4 1 1,0

5 4 4,2

6 3 3,1

7 14 14,6

8 46 47,9

9 16 16,7

10 8 8,3

Gemiddelde: 7,7



Uw contactpersoon
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