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1. INLEIDING

In

opdracht van de gemeente Noordoostpolder heeft onderzoeks- en adviesbureau
INTRAVAL een cliëntervaringsonderzoek naar de Jeugdwet uitgevoerd. In dit
hoofdstuk geven we een beknopte beschrijving van de achtergrond van de Jeugdwet
en komt de opzet en uitvoering van het onderzoek aan de orde. Daarnaast beschrijven
we kort de onderzoeksgroep.1 Het hoofdstuk sluit af met een leeswijzer.

1.1 Aanleiding
Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht gegaan. Een groot deel van de kinderen
en jongeren met een beperking (van 0 tot 18 jaar) en hun ouders, die zorg en
begeleiding ontvingen vanuit de AWBZ, doet vanaf 1 januari 2015 een beroep op de
gemeenten. Het gaat hierbij om de volgende doelgroepen (tenzij het gaat om cliënten
die vanwege de zwaarte van de problematiek recht hebben op zorg uit de Wet
langdurige zorg):
- jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking;
- jeugdigen met een zintuiglijke beperking;
- jeugdigen met een lichamelijke beperking (ook niet-aangeboren hersenletsel);
- jeugdigen met een somatische aandoening (zoals een chronische ziekte);
- jeugdigen met een psychiatrische aandoening (waaronder autisme).
Met de invoering van de Jeugdwet hebben gemeenten de taak gekregen om preventie,
jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te bieden. De zorg en
ondersteuning die jeugdigen met één of meer van de hierboven genoemde beperkingen
nodig hebben valt meestal onder ‘jeugdhulp’.

Onderzoek
In het kader van de Jeugdwet zijn gemeenten verplicht jaarlijks de ervaringen van
cliënten te onderzoeken. De gemeente Noordoostpolder wil graag de ervaringen van
jongeren met dagactiviteiten in kaart brengen. De focus dient daarbij te liggen op het
verkrijgen van een goed kwalitatief beeld.

1.2 Onderzoeksvragen
In het onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal:
1. Hoe is de ervaring met de toeleiding naar de dagactiviteiten geweest?
2. Hoe is de samenwerking met DOEN! ervaren?
1
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3. Hoe wordt de kwaliteit van de geboden hulp ervaren?
4. In hoeverre sluit de dagactiviteit aan bij de behoeften, doelen, talenten en
interesses?
5. Wat is het resultaat van deelname aan de betreffende dagactiviteit voor het
maatschappelijk functioneren van de cliënten? Helpt het de cliënten om (meer) mee
te doen?
6. In hoeverre worden de cliënten door de hulpverleners betrokken bij het bepalen van
de activiteiten?

1.3 Onderzoeksopzet
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden heeft de gemeente Noordoostpolder een
aantal aanbieders van daghulp geselecteerd, bestaande uit zorgboerderijen en enkele
specialistische kinderbehandelcentra. Vervolgens hebben wij een interview afgenomen
bij jongeren of ouders van jongeren die gebruik maken van dagactiviteiten bij één van
deze aanbieders.

Steekproef
Ten tijde van het onderzoek maken in totaal 131 kinderen en jongeren uit de gemeente
Noodoostpolder gebruik van dagactiviteiten, verdeeld over tien aanbieders. Het gaat
om jongeren die zorg in natura krijgen. Eén van de tien aanbieders, Coöperatie Boer
en Zorg, is een coöperatie waar drie aanbieders onder vallen, waarmee het aantal
aanbieders uitkomt op twaalf. De gemeente Noordoostpolder heeft de aanbieders met
de meeste cliënten uit Noordoostpolder geselecteerd voor het onderzoek. Uiteindelijk
bestaat de steekproef hiermee uit acht aanbieders, waar in totaal 124 kinderen en
jongeren gebruik van maken.
- Boerderij de Boterbloem
- Boerderij de Zonnestraal
- Buitengewoon! Fit-Inn
- Kwaliteitsrijke Zorg/Koekalf en Ei-land
- Stichting Boschhuis (Triade)
- Reemzorg en Meerzoo
- Zorgboerderij Z!n
- Aventurijn

Interviews jongeren en ouders
Om een goed beeld te krijgen van de jongeren die gebruik maken van dagbesteding en
hun mening over de dagbesteding, hebben we met meerdere ouders en jongeren een
interview gehouden. Bij de benadering van respondenten en de afname van de
interviews hebben we geprobeerd van alle aanbieders meerdere cliënten te spreken.
Voor het interview hebben we een semi-gestructureerde vragenlijst opgesteld. In de
interviews hebben we onder meer aandacht besteed aan: de toeleiding naar daghulp en
de ervaringen met DOEN!; de kwaliteit van de daghulp en de mate waarin de daghulp
2
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aansluit bij de behoeften, doelen en talenten van de jongere; het contact met de
hulpverleners; en de effecten van deelname aan daghulp op de zelfstandigheid en
zelfredzaamheid van de jongere.2
We hebben de interviews bij de jongeren afgenomen op een rustige locatie op de
daghulp. De interviews met ouders hebben we telefonisch afgenomen. Het afnemen
van de vragenlijst is zowel bij de jongeren als bij de ouders goed verlopen. Tijdens de
interviews is goed doorgevraagd en de tijd genomen om tot antwoorden te komen.
Door de veelal uitvoerige antwoorden duurde de afname vaak iets langer dan de
vooraf beoogde 15 minuten.

Onderzoeksgroep
In totaal hebben we 11 jongeren en 28 ouders gesproken. We hebben 16 interviews
afgenomen bij (ouders van) jongeren van 12 jaar en ouder. Daarvan hebben we 11
jongeren gesproken en vijf interviews telefonisch bij de ouders afgenomen. We
hebben 23 telefonische interviews afgenomen bij ouders van kinderen jonger dan 12
jaar. In tabel 1.1 staat een overzicht van het aantal afgenomen interviews per
aanbieder.
Tabel 1.1. Responsoverzicht per aanbieder en per leeftijdscategorie, in aantallen
12-

12+

Totaal

Ouders

Jongeren

de Boterbloem
de Zonnestraal
Buitengewoon! Fit-Inn
Reemzorg en Meerzoo
Zorgboerderij Z!n
Aventurijn
Kwaliteitsrijke Zorg/Koekalf en Ei-land

5
3
4
3
2
1

2
2
1

1
3
3
2
2
-

8
6
9
5
2
2
2

Stichting Boschhuis (Triade)
Totaal

5
23

5

11

5
39

Non-respons
Van de in totaal 124 cliënten in de steekproef hebben we 29 jongeren en ouders niet
kunnen benaderen omdat wij van hen geen telefoonnummer konden achterhalen (tabel
1.2). Van de cliënten waarvan wel een nummer beschikbaar was, hebben we 31 ouders
en jongeren niet bereikt. Het gaat hierbij zowel om ouders die we na herhaaldelijke
belpogingen (minimaal vijf) niet te pakken hebben gekregen als om jongeren waarvan
we wel telefonisch toestemming hebben gekregen van ouders om ze te benaderen,
maar die op de dagen dat we de aanbieders hebben bezocht niet aanwezig waren. Het
aantal jongeren en ouders dat niet mee wilde werken aan het onderzoek ligt op 22.
Daarbij werden redenen genoemd als: geen tijd in verband met verhuizing; ouders
vinden dat zij te weinig zicht hebben op de activiteiten en resultaten van de activiteiten
van de dagbesteding; de jongere is niet in staat om mee te werken aan het onderzoek;
ouders geven aan dat de afname van de vragenlijst te lang duurt; en ouders hebben
2
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geen zin in deelname omdat zij al veel ‘administratieve’ taken hebben in verband met
de hulpvraag van hun kind. Enkele ouders hebben meerdere kinderen die gebruik
maken van de dagbesteding. Zij waren wel bereid voor één van hun kinderen de
vragen te beantwoorden, maar niet voor meerdere kinderen. Voor drie kinderen geldt
dat zij niet meer in zorg waren op het moment dat hun ouders werden benaderd voor
het onderzoek.
Tabel 1.2. Non-responsoverzicht naar reden, in aantallen en %
Geen /verkeerd nummer
Niet bereikt
Weigering
Niet meer in zorg
Totaal

Aantal

%

29
31
22
3
85

34
36
26
4
100

1.4 Leeswijzer
In het tweede hoofdstuk van dit rapport bespreken we de resultaten van de interviews
met de 39 jongeren en ouders die wij gesproken hebben. In het laatste hoofdstuk
behandelen we puntsgewijs de conclusies aan de hand van de onderzoeksvragen.
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2. RESULTATEN

In

dit hoofdstuk beschrijven we de ervaringen van de jongeren en ouders. Daarbij
besteden we om te beginnen aandacht aan de toeleiding en de ervaringen van jongeren
en ouders met dagbesteding. Tevens bespreken we de resultaten van deelname aan de
dagbesteding.

2.1 Toeleiding naar dagbesteding
Een derde (33%) van de jongeren is via DOEN! aangemeld voor de dagbesteding.
Bijna de helft van de jongeren (46%) is via een andere organisatie bij de dagbesteding
terechtgekomen. Het gaat daarbij met name om Jeugdzorg, de gemeente en het CIZ.
De overige cliënten weten niet via wie de aanmelding is verlopen. Met name de
jongeren hebben hier weinig zicht op. Bijna drie kwart (73%) van de jongeren geeft
aan niet te weten welke organisatie hem of haar heeft aangemeld voor de
dagbesteding.
Ruim twee derde (69%) van de jongeren en ouders heeft op enig moment in het
aanmeldtraject contact gehad met DOEN!. Wanneer DOEN! de jongere niet heeft
aangemeld bij de dagbesteding, maar wel betrokken is geweest bij het
aanmeldingstraject, had dit in de meeste gevallen te maken met (her)indicatie voor
(het verlengen van) de zorg.

Keuze voor aanbieder
De jongeren en ouders is gevraagd welke overwegingen een rol hebben gespeeld bij de
keuze voor een aanbieder. In ruim een kwart (26%) van de aanmeldingen is gekozen
voor de desbetreffende aanbieder omdat deze de hulp die het kind nodig heeft goed
kan bieden (figuur 2.1). Tevens heeft bij ruim een kwart (26%) van de aanmeldingen
de bereikbaarheid van de aanbieder een rol gespeeld. Bij ruim een vijfde (21%) van de
doorverwijzingen is (mede) gekozen voor de aanbieder die goed past bij wat het kind
leuk vindt. Daarnaast hebben bij bijna de helft (46%) van de aanmeldingen (tevens)
andere overwegingen een rol gespeeld, waaronder ‘een logische doorstroming vanuit
een andere dagopvang’, ‘meer leeftijdsgenoten’ en ‘goede ervaringen met deze
dagbesteding’.
Bij elke doorverwijzing naar dagbesteding waren de ouders betrokken bij de keuze
voor de aanbieder. Bij bijna de helft (49%) was ook de jongere zelf betrokken bij deze
keuze.

Resultaten
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Figuur 2.1

Keuze voor aanbieder, in % (N=39)1
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Ervaringen met doorverwijzende organisatie
Tijdens het interview hebben we de respondenten een aantal uitspraken over hun
ervaringen met de doorverwijzende organisatie voorgelegd. Bij elke uitspraak konden
zij aangeven in hoeverre zij het daar mee eens of oneens zijn.2 In figuur 2.2 geven we
hun antwoorden op deze stellingen weer.3,4
De jongeren en ouders hebben over het algemeen positieve ervaringen met de
doorverwijzende organisatie. Bijna drie kwart is het (helemaal) eens met de
uitspraken: ‘De hulpverleners van de doorverwijzende organisatie luisterden goed naar
mij’ (74%) en ‘Ik heb samen met de doorverwijzende organisatie naar een oplossing
gezocht voor mijn problemen’ (71%). Verder is zo’n twee derde van mening dat de
hulpverleners van de doorverwijzende organisatie hen goed hebben geholpen met hun
vragen en problemen (68%) en genoeg wisten om hen te kunnen helpen (68%). Ruim
een derde (37%) van de jongeren en ouders meent vooraf voldoende informatie te
hebben gekregen over de dagbesteding, terwijl evenveel jongeren en ouders aangeven
vooraf te weinig informatie te hebben gekregen.

1

Meerdere antwoorden mogelijk.
De uitspraken die we de jongeren hebben voorgelegd zijn wat anders geformuleerd dan de
uitspraken die we de ouders hebben voorgelegd. In dit verslag geven we de uitspraken voor de
jongeren weer.
3
We geven de antwoorden van jongeren en ouders gezamenlijk weer. Opvallende verschillen
tussen jongeren en ouders bespreken wij in de tekst.
4
De antwoordcategorieën ‘(Helemaal) oneens’, ‘Neutraal’ en ‘(Helemaal) eens’ worden in de
figuren weergegeven. De overige respondenten hebben geantwoord met ‘Geen mening/weet
niet’.
2
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Figuur 2.2 Ervaringen met doorverwijzende organisatie, in % (n=30-31)
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Naast de mate waarin de uitspraken op de jongeren en ouders van toepassing zijn,
hebben we de respondenten ook gevraagd een toelichting te geven op deze
antwoorden. Een minderheid van de jongeren en ouders geeft daarbij aan dat het
contact met de doorverwijzende organisatie moeizaam is verlopen.5 Enkele ouders
merken specifiek op dat het aanmeldingstraject erg lang heeft geduurd. Zij zijn tevens
van mening dat de communicatie van de doorverwijzer met de ouders onvoldoende
was. Een minderheid van de respondenten zeggen verder zelf het initiatief te hebben
moeten nemen in het contact met de doorverwijzende organisatie.

2.2 Ervaringen met dagbesteding
De jongeren en ouders is ook gevraagd naar hun ervaringen met de kwaliteit van de
dagbesteding, de mate waarin de dagbesteding bij de jongere past en de betrokkenheid
van de jongere bij het bepalen van de activiteiten.

Kwaliteit van de hulp
De ervaringen van de respondenten met de kwaliteit van de dagbesteding zijn
grotendeels zeer positief (figuur 2.3).

5

Waar we in dit hoofdstuk de kwalificatie ‘vrijwel alle’ of ‘de meeste’ gebruiken doelen we op
minstens vier vijfde van de betreffende respondenten, terwijl ‘merendeel’ of ‘meerderheid’
duidt op drie vijfde tot vier vijfde van de respondenten. ‘Ongeveer de helft’ duidt op meer dan
twee vijfde en minder dan drie vijfde van de betreffende respondenten. ‘Een minderheid’
betreft tussen één vijfde en twee vijfde van de betreffende respondenten. ‘Een beperkt deel’,
‘enkele’ of ‘een aantal’ slaat op een kwalificatie van minder dan één vijfde van de betreffende
respondenten. ‘Een enkeling’ duidt op één of twee respondenten.
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Figuur 2.3 Ervaringen met dagbesteding, in % (n=38-39)
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De meeste (92%) jongeren en ouders zijn van mening dat de hulpverleners van de
dagbesteding genoeg weten om de jongere te kunnen helpen. Enkele ouders merken
daarbij op dat personele wisselingen bij de dagbesteding ervoor zorgen dat de
hulpverleners hun kind soms niet goed (genoeg) kennen om de juiste hulp te bieden.
Volgens de ouders worden deze personele wisselingen door hun kind als onprettig
ervaren.
Vrijwel alle respondenten vinden dat de hulpverleners de jongeren serieus nemen
(91%) en met respect behandelen (100%). De meeste jongeren merken in de
toelichting op dat de hulpverleners op de dagbesteding goed naar hen luisteren en op
een prettig manier met hen communiceren. Ook hebben ze het gevoel dat de
hulpverleners hen serieus nemen. Eén jongere geeft daarbij aan dat de hulpverleners
met hem praten ‘als een gelijke’.
De meeste jongeren en ouders menen dat de jongere genoeg contact heeft met de
hulpverleners (92%) en dat de hulpverleners duidelijke antwoorden geven op de
vragen van ouders en jongeren (92%). Het merendeel (85%) van de respondenten
vindt dat de jongere vaak genoeg met de hulpverleners bespreekt hoe het met hem of
haar gaat. De geïnterviewde ouders oordelen daarbij positiever (96%) dan de
geïnterviewde jongeren (55%). Hoewel ook de jongeren zeggen dat zij soms
gesprekjes hebben over hoe zij vinden dat het gaat bij de dagbesteding, lijken ouders
hier meer waarde aan te hechten. Meerdere ouders geven aan dat zij elke keer wanneer
hun kind bij de dagbesteding is geweest een korte terugkoppeling krijgen over hoe de
dag is verlopen en welke activiteiten hun kind heeft gedaan. Ze zijn tevreden over de
communicatie en korte lijnen met de hulpverleners.
8
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(Helemaal)
eens

Vrijwel alle (94%) jongeren en ouders zeggen dat zij bij problemen samen met de
hulpverleners naar een oplossing zoeken. Ook vinden de meeste respondenten dat hen
vaak genoeg door de hulpverleners wordt verteld hoe het met de jongere bij de
dagbesteding gaat. Ongeveer de helft van de ouders geeft in de toelichting aan
regelmatig terugkoppeling te krijgen over de activiteiten van hun kind op de
dagbesteding. Deze terugkoppeling wordt meestal gelijk gegeven wanneer de jongere
vanuit de dagbesteding thuis komt. Dit wordt door de ouders als prettig ervaren.
Meerdere ouders geven in hun toelichting op de vragen aan erg tevreden te zijn over
de hulpverleners. Ze hebben veel vertrouwen in de hulpverleners en vinden dat zij op
een prettige manier met hun kinderen omgaan. De hulpverleners zijn vaak op een
laagdrempelige manier te benaderen. Enkele ouders zeggen veel enthousiasme te zien
bij de hulpverleners wanneer hun zoon of dochter vooruitgang laat zien of iets nieuws
heeft geleerd. De ouders ervaren deze betrokkenheid van de hulpverleners als erg
prettig.

Aansluiten activiteiten bij behoeften
De respondenten zijn over het algemeen van mening dat de activiteiten van de
dagbesteding goed bij de jongere passen (figuur 2.4). De ouders beoordelen alle
uitspraken met ‘neutraal’ of ‘(helemaal) eens’, terwijl op elke uitspraak minstens één
jongere (helemaal) oneens antwoord.
Figuur 2.4 Mate waarin de dagbesteding past bij de jongere, in % (n=38-39)
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De meeste (90%) jongeren en ouders zijn het helemaal eens met de uitspraak: ‘Bij de
dagbesteding krijg ik de hulp en begeleiding die ik nodig heb’. Een enkele ouder geeft
in de toelichting aan dat de activiteiten bij de dagbesteding niet goed aansluiten bij de
behoeften van hun kind, omdat de specifieke problematiek van de jongere niet vaak
voorkomt bij de aanbieder.
Vrijwel alle (87%) jongeren en ouders zijn van mening dat de dagbesteding goed
aansluit bij de doelen van de jongere. Verschillende ouders waarderen dat aan de hand
van doelen wordt gewerkt aan het leren van nieuwe vaardigheden, zoals voor zichzelf
Resultaten
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opkomen en aangeven wat hij of zij nodig heeft. Verder zegt drie kwart (76%) van de
respondenten dat de jongere bij de dagbesteding meer leert over de dingen waar hij of
zij goed in is. Bijna alle (96%) ouders zijn het eens met deze stelling, terwijl van de
jongeren een kwart (27%) zegt te leren over de dingen waar hij of zij goed in is. Ruim
een derde (36%) van de jongeren heeft hier ‘neutraal’ geantwoord, terwijl eveneens
36% het niet eens is met deze stelling. Jongeren geven aan dat zij met name veel
nieuwe dingen leren, die zijn (nog) niet goed kunnen. Ze vinden dit soms moeilijk of
spannend. Wel zeggen enkele jongeren daarover dat ze steeds beter worden in nieuwe
activiteiten en er daardoor meer plezier in krijgen.
Drie kwart van de respondenten vindt dat de activiteiten goed aansluiten bij wat de
jongere leuk en interessant vindt. Bijna de helft (46%) van de jongeren is het eens met
deze stelling. Zij geven aan sommige activiteiten op de dagbesteding leuk te vinden,
maar ook sommige activiteiten ‘saai’, ‘lastig’ of ‘vervelend’ te vinden. Enkele
jongeren geven aan dat de activiteiten soms niet passen bij hun leeftijd. Bijna alle
(89%) ouders vinden dat de activiteiten goed aansluiten bij wat hun kind leuk en
interessant vindt. Zij geven aan dat hun kind met plezier naar de dagbesteding gaat en
leuke activiteiten onderneemt. Eén ouder meent dat de activiteiten niet aansluiten bij
wat hun kind leuk vindt, maar wel bij wat hun kind nodig heeft. Een andere ouder zegt
dat hun kind met tegenzin naar de dagbesteding gaat, maar dat de dagbesteding wel
goed voor hem of haar is.
De meeste jongeren geven in de toelichting bij hun antwoorden aan in meer of
mindere mate tevreden te zijn over de activiteiten die zij doen bij de dagbesteding. Een
aantal jongeren merkt op dat zij vaker buiten komen omdat zij naar de dagbesteding
gaan. Daar kunnen zij buitenspelen of sporten en verschillende klusjes doen. Enkele
jongeren zouden liever andere activiteiten willen doen. Een enkeling zou meer met
dieren willen doen en één jongere geeft aan minder sportieve activiteiten te willen
doen.

Betrokkenheid bij bepalen activiteiten
Aan de jongeren en ouders is tevens gevraagd in hoeverre zij betrokken zijn bij het
bepalen van de activiteiten bij de dagbesteding. In figuur 2.5 worden de resultaten
weergegeven.
De meeste respondenten zeggen te weten welke activiteiten de jongeren allemaal
kunnen doen bij de dagbesteding (87%). Tevens geven zij aan dat de jongeren het
kunnen zeggen wanneer zij een activiteit echt niet willen doen. Er wordt dan naar een
alternatieve activiteit gezocht.
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Figuur 2.5 Mate van betrokkenheid bij het bepalen van de activiteiten, in % (n=37-39)
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Bijna drie kwart (73%) van de jongeren en ouders zegt dat er bij beslissingen over de
activiteiten die de jongere doet bij de dagbesteding naar de mening van de jongere
wordt geluisterd. Een meerderheid van de ouders zegt dat hun kind zelf inspraak heeft
in de activiteiten die hij of zij doet. Vrijwel alle ouders en jongeren geven aan dat (een
deel van) de activiteiten op de dagbesteding vastliggen. Soms liggen de activiteiten
voor de hele dag vast, soms alleen voor de ochtend. Vaak kunnen jongeren een deel
van de dag zelf uit een aantal activiteiten kiezen.
Ruim een derde (39%) van de respondenten geeft aan dat de jongere samen met de
hulpverleners bepaalt welke activiteiten hij of zij doet. Daarentegen zegt eveneens een
derde (36%) dat de jongeren dit niet samen met de hulpverleners bepalen. Een
enkeling geeft dit wel graag te willen. Een aantal ouders merkt op dat zij de
mogelijkheid hebben input of commentaar te geven met betrekking tot de aangeboden
activiteiten. Deze ouders zeggen hier echter geen gebruik van te maken en te
vertrouwen op de professionaliteit en creativiteit van de hulpverleners. Een aantal
jongeren heeft verplichte taken bij de dagbesteding, zoals het verzorgen van de dieren
of het uitmesten van stallen. Enkele ouders zijn van mening dat de verplichte
activiteiten of taken goed zijn voor hun kind. Op deze manier leert hij of zij omgaan
met verplichtingen en verantwoordelijkheden.

2.3 Resultaten deelname dagbesteding
De jongeren en ouders zijn over het algemeen positief over de resultaten van de
deelname aan de dagbesteding (figuur 2.6).
De respondenten geven om te beginnen aan dat de jongeren door de dagbesteding
vaker zeggen wat zij nodig hebben (54%) en meer voor zichzelf opkomen (65%).
Wanneer we om een toelichting op de antwoorden vragen, geven enkele ouders aan
dat hun kind beter kan verwoorden wat hij/zij wil en zich minder onder druk laat
Resultaten
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zetten door anderen. Een beperkt deel zegt dat de jongeren beter zijn gaan
communiceren en minder verlegen zijn. Eén jongere merkt op minder vaak een
woedeaanval te krijgen. Enkele jongeren vinden dat de dagopvang hen niet helpt of
vinden dat hij of zij de hulp op de dagopvang niet nodig heeft.
Figuur 2.6 Resultaten van deelname aan de dagbesteding, in % (n=35-38)
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De ouders en jongeren geven aan dat de jongeren door de hulp beter de dingen kunnen
doen die zij graag willen doen (74%) en beter weten wat zij willen (63%). De
respondenten merken verder op dat het door de hulp met de jongere beter gaat op
school, werk op dagbesteding (69%). Ruim een derde (36%) van de jongeren is het
eens met deze stelling. Enkele van de jongeren die het hier niet mee eens zijn geven
aan de dagbesteding te ervaren als activiteiten en niet zozeer als het krijgen van hulp.
Tevens menen enkele jongeren er zelf voor te hebben gezorgd dat het beter gaat op
school. Zij zijn van mening dat de hulp hier geen rol in heeft gespeeld. Vrijwel alle
(82%) ouders zijn van mening dat het door de hulp met hun kind beter gaat op school,
werk of dagbesteding.
Ruim de helft (57%) van de respondenten merkt op dat de jongere door de
dagbesteding meer vertrouwen heeft in de toekomst. Enkele jongeren menen door de
hulp beter te weten wat zij willen of het gevoel te hebben beter voorbereid te zijn op
het doen van werk. Tenslotte geeft een aantal jongeren aan dat door de hulp zijn of
haar grenzen zijn verlegd. Zo kunnen zij nu dingen waarvan zij vroeger dachten het
nooit te zullen leren. Enkele respondenten zeggen dat de hulpverleners de jongeren
uitdagen nieuwe activiteiten te proberen. Tevens stimuleren zij de jongeren om door te
12
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90

100

zetten en niet op te geven als het niet lukt. Dit wordt zowel door jongeren als door
ouders als positief ervaren. Eén ouder merkt op haar kind nieuwe activiteiten niet
altijd gelijk leuk vindt. Wanneer ze echter beter wordt in de activiteit, krijgt ze er ook
meer plezier in en is ze er trots op iets nieuws te kunnen. In het verlengde daarvan
merkt een andere ouder op dat het leren van nieuwe vaardigheden haar zoon
zelfverzekerder maakt.
Van de ouders en jongeren is een meerderheid van mening dat de jongeren door de
hulp beter om kunnen gaan met hun gevoelens (65%), beter hun problemen kunnen
oplossen (61%) en hun vrije tijd beter besteden (60%). In de toelichting op deze
vragen geven enkele ouders aan dat hun kind beter kan omgaan met zijn of haar
emoties. Een aantal ouders merkt op dat hun kind minder gefrustreerd en boos is.
Daarnaast noemt een aantal ouders een vooruitgang in de sociale vaardigheden van
hun kind. Zo vinden zij dat hun kind beter contact kan leggen met andere kinderen,
conflicten beter aanpakt of opener en socialer is naar anderen. Eén jongere zegt bij
conflicten en problemen minder vaak boos te worden maar ze uit (probeert) te praten.
De helft (50%) van de respondenten is van mening dat de relatie met de familie beter
is geworden. Daarbij merken enkele ouders op dat de relatie van hun kind met de
familie al goed was, en daarom niet is verbeterd.

Resultaten
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3. CONCLUSIES

In

opdracht van de gemeente Noordoostpolder heeft onderzoeks- en adviesbureau
INTRAVAL een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van (ouders van) jongeren
met dagactiviteiten. Voor het onderzoek zijn interviews gehouden met 11 jongeren en
28 ouders van jongeren die gebruik maken van het dagbestedingsaanbod van acht
verschillende aanbieders (zorgboerderijen en specialistische kindercentra). Aan hen
zijn vragen gesteld over de toeleiding naar en de ervaringen met de dagbesteding en de
resultaten van de deelname aan de dagbesteding. Hieronder geven we aan de hand van
de onderzoeksvragen de belangrijkste bevindingen puntsgewijs weer.

3.1 Toeleiding naar dagbesteding
Hoe is de ervaring met de toeleiding naar de dagactiviteiten geweest?
Hoe is de samenwerking met DOEN! ervaren?
 Aanmelding voor dagactiviteiten is bij een derde van de respondenten verlopen via
DOEN!. Daarnaast worden Jeugdzorg, de gemeente en het CIZ genoemd als
aanmelders. Met name jongeren weten vaak niet via welke organisatie de
aanmelding verlopen is.
 Ruim twee derde van de (ouders van) cliënten heeft op enig moment contact gehad
met DOEN! In de gevallen dat DOEN! niet de aanmelder was had het contact te
maken met een (her)indicatie.
 De ouders en jongeren zijn over het algemeen positief over de doorverwijzende
organisatie. De medewerkers van deze organisatie luisteren volgens hen goed,
zoeken samen met (de ouders van) de jongeren naar oplossingen en weten genoeg
om hen te kunnen helpen. Enkele respondenten die minder tevreden zijn over de
doorverwijzers merken op dat het contact en de communicatie met de
doorverwijzer moeizaam verloopt en het aanmeldtraject lang duurt.
 In alle gevallen zijn de ouders betrokken geweest bij de keuze voor een aanbieder.
Bij de helft van de aanmeldingen waren ook de jongeren betrokken bij deze keuze.
Veel genoemde overwegingen bij de keuze voor een aanbieder zijn de aansluiting
van het hulpaanbod bij de hulpvraag en interesses van het kind en de
bereikbaarheid van de aanbieder.

Conclusies
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3.2 Ervaringen met dagbesteding
Hoe wordt de kwaliteit van de geboden hulp ervaren?
In hoeverre sluit de dagactiviteit aan bij de behoeften, doelen, talenten en
interesses?
In hoeverre worden de cliënten door de hulpverleners betrokken bij het bepalen van
de activiteiten?

Kwaliteit van de hulp
 De jongeren en ouders zijn zeer positief over de kwaliteit van de geboden hulp. De
hulpverleners weten volgens hen genoeg om de jongeren te kunnen helpen, nemen
de cliënten serieus en behandelen hen met respect. Bij problemen wordt samen met
(de ouders van) de jongeren gezocht naar oplossingen.
 Vrijwel alle ouders geven aan dat zij vaak genoeg met de hulpverlener(s)
bespreken hoe het met hun kind gaat. Van de geïnterviewde jongeren vindt 55%
dat ze dit vaak genoeg bespreken. Dit wijst erop dat hulpverleners dit vaker met
ouders dan met de jongere zelf bespreken.
 Enkele ouders merken op dat personele wisselingen bij de dagbesteding ertoe
leiden dat de hulpverleners hun kind soms niet goed (genoeg) kennen om de juiste
hulp te kunnen bieden.

Aansluiten activiteiten bij behoeften
 De jongeren en ouders zijn overwegend positief over de mate waarin de activiteiten
aansluiten bij de behoeften van de jongere. De meeste ouders geven aan dat hun
kind met plezier naar de dagbesteding gaat en leuke activiteiten onderneemt.
 De geïnterviewde ouders oordelen positiever over de aansluiting van de activiteiten
dan de geïnterviewde jongeren. Daar waar vrijwel alle ouders van mening zijn dat
de dagbesteding aansluit bij datgene waar de jongere goed in is en wat de jongere
leuk en interessant vindt, is dit bij de jongeren voor respectievelijk een kwart en de
helft het geval.

Betrokkenheid bij bepalen activiteiten
 De ouders en jongeren zijn over het algemeen goed op de hoogte van de
activiteiten die door de aanbieder worden aangeboden.
 Drie kwart van de respondenten geeft aan dat bij de beslissing over de activiteiten
wordt geluisterd naar de mening van de jongere of de ouders. Vaak ligt een deel
van de activiteiten vast en kunnen de jongeren voor een deel van de dag zelf een
activiteit kiezen. Wanneer een jongere echt niet wil deelnemen aan een activiteit
wordt een alternatieve activiteit gezocht.
 Enkele ouders merken op dat zij weliswaar de mogelijkheid krijgen om input te
geven voor de activiteiten, maar daar geen gebruik van maken omdat ze
vertrouwen op de professionaliteit en creativiteit van de hulpverleners.
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 Voor sommige jongeren geldt dat zij een aantal verplichte taken hebben bij de
dagbesteding. Dit wordt door ouders positief gewaardeerd, aangezien ze daarmee
leren om te gaan met verplichtingen en verantwoordelijkheden.

3.3 Resultaten deelname dagbesteding
Wat is het resultaat van deelname aan de betreffende dagactiviteit voor het
maatschappelijk functioneren van de cliënten?
Helpt het de cliënten om (meer) mee te doen?
 De jongeren en ouders zijn over het algemeen positief over de resultaten van
deelname aan de dagbesteding. In de vragenlijst zijn aan de respondenten
verschillende terreinen voorgelegd waarop resultaten geboekt kunnen zijn. Voor al
deze terreinen geldt dat de helft tot drie kwart van de respondenten aangeeft dat
hierop vooruitgang is geboekt.
 Een ruime meerderheid van (de ouders van) de jongeren merkt op dat de jongeren
door de dagbesteding beter weten wat ze willen en ook beter de dingen kunnen
doen die ze graag willen doen. Ook worden volgens het merendeel van de
respondenten resultaten geboekt waar het gaat om het voor zichzelf opkomen en
het leren zeggen wat ze nodig hebben.
 Door enkele jongeren en ouders wordt opgemerkt dat de dagactiviteiten bijdragen
aan het leren van nieuwe dingen en het verleggen van grenzen. De medewerkers
stimuleren de jongeren nieuwe activiteiten te proberen en door te zetten als het niet
meteen lukt. Zowel ouders als jongeren ervaren dit als positief.
 Van de ouders en de jongeren is een meerderheid van mening dat de jongeren door
de hulp beter kunnen omgaan met hun gevoelens en beter hun problemen kunnen
oplossen. Daarnaast noemt een aantal ouders een vooruitgang in de sociale
vaardigheden van hun kind.
 De helft van de respondenten is van mening dat de relatie met de familie beter is
geworden. Overigens geldt in veel van de overige gevallen dat de relatie van het
kind met de familie al goed was, en daarom niet is verbeterd.

Conclusies
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BIJLAGE 1 VERANTWOORDING

In

deze bijlage bespreken we de wijze waarop we de jongeren en ouders om
toestemming hebben gevraagd voor deelname aan het onderzoek. Vervolgens gaan we
in op de kenmerken van de onderzoeksgroep.

1. Toestemming
Ouders van kinderen jonger dan 12 jaar hebben we telefonisch benaderd met de vraag
of zij willen deelnemen aan het onderzoek. Wanneer zij mee willen werken, is aan het
begin van de afname van het interview een informed consent
(toestemmingsverklaring) voorgelezen.1 Door hier mee in te stemmen geven de ouders
aan dat zij vrijwillig deelnemen aan het onderzoek, voldoende zijn ingelicht en geen
vragen meer hebben.
Ouders van jongeren van 12 jaar en ouder hebben wij toestemming gevraagd om hun
zoon of dochter te benaderen voor deelname aan het onderzoek. Wanneer ouders
hiervoor toestemming geven, is het informed consent voorgelezen waarop de ouders
akkoord hebben gegeven. Vervolgens hebben wij de jongeren bezocht op hun
dagbestedingslocatie. Nadat de jongere ook zelf via een (schriftelijk) informed consent
heeft ingestemd met vrijwillige deelname aan het onderzoek, is bij hen mondeling het
interview afgenomen.
Wanneer ouders van jongeren van 12 jaar en ouder geen toestemming willen geven
voor het benaderen van hun zoon of dochter, of wanneer de jongere niet in staat wordt
geacht deel te nemen aan het onderzoek, hebben we de ouders gevraagd of zij zelf
willen deelnemen aan het onderzoek. Aan het begin van de afname van het interview
hebben ook deze ouders ingestemd met deelname aan het onderzoek door middel van
het informed consent.

2. Kenmerken onderzoeksgroep
Van de in totaal 39 geïnterviewde jongeren is 72% jongen en 28% meisje. De
gemiddelde leeftijd van de jongeren is 11 jaar. De jongste is 3 jaar en de oudste 17
jaar. In figuur 1 geven we de leeftijdsverdeling van de respondenten weer.

1

De informed consents worden weergegeven in Bijlage 3.

Bijlage 1 Verantwoording
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Figuur 1

Leeftijdsverdeling jongeren, in % (N=39)
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Uit figuur 2 blijkt dat het merendeel van de ouders van de jongeren (80%) getrouwd is
of samen woont. Een klein deel is gescheiden of uit elkaar (15%) of nooit getrouwd of
alleenstaand (5%).
Figuur 2

Relatie van de ouders, in % (N=39)
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Bijna drie kwart (73%) van de geïnterviewde jongeren woont bij de vader en de
moeder (figuur 1.3). Een vijfde (21%) van de jongeren woont alleen bij de moeder.
Bijna alle jongeren (90%) hebben één of meerdere broertjes en/of zusjes.

20

INTRAVAL – Cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet Noordoostpolder

Figuur 3

Woonsituatie jongeren, in % (n=38)
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Twee derde (67%) van de jongeren gaat naar het speciaal onderwijs (figuur 4). Ruim
een kwart (28%) volgt regulier onderwijs. De twee jongeren (5%) die niet naar school
gaan hebben nog geen leerplicht.
Figuur 4

Soort onderwijs, in % (N=39)
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Gemiddeld maken de geïnterviewde jongeren 2 dagdelen per week gebruik van de
dagbesteding, met een minimum van een halve dag per week en een maximum van
tien dagdelen per week (n=34). Ruim de helft van de jongeren (54%) krijgt naast de
dagbesteding ook nog andere hulp. Het gaat daarbij met name om thuisbegeleiding,
begeleiding op school en/of een vorm van therapie.

Bijlage 1 Verantwoording
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BIJLAGE 2 VRAGENLIJSTEN
1. Vragenlijst jongere

Bijlage 2 Vragenlijsten
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2. Vragenlijst ouder
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BIJLAGE 3 INFORMED CONSENTS
1. Informed consent jongere 12+
Titel onderzoek: Cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet gemeente Noordoostpolder
Verantwoordelijk onderzoeker: …………………………………
Toelichting
Bij afname face-to-face: Voordat we aan de vragenlijst beginnen wil ik je eerst vragen
een formulier te tekenen dat je vrijwillig deelneemt aan het onderzoek.

In te vullen door de respondent c.q. op te nemen:
Ik verklaar op een voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode,
doel en belasting van het onderzoek. Ik weet dat de gegevens en resultaten van het
onderzoek alleen anoniem en vertrouwelijk aan derden bekend zullen worden
gemaakt. Mijn antwoorden zullen in de rapportage niet herleidbaar zijn. Mijn vragen
zijn naar tevredenheid beantwoord.
Dit betekent dat je vindt dat je genoeg weet over het onderzoek en dat je er verder
geen vragen meer over hebt. En ook dat je begrijpt dat alles wat je ons vertelt geheim
blijft, wij zullen het niet aan iemand anders vertellen.
Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud me daarbij het
recht voor om op elk moment zonder opgaaf van redenen mijn deelname aan dit
onderzoek te beëindigen.
Dit betekent dat je vrijwillig deelneemt aan het onderzoek en dat je begrijpt dat je
altijd kunt stoppen als je dat wilt.
Naam respondent: …………………………………………………….
Datum: ……………………………………………………………….
Plaats: ………………………………………………………………..
Aldus met instemming ondertekend,
Handtekening:
In te vullen door de uitvoerend onderzoeker:
Ik heb een mondelinge en schriftelijke toelichting gegeven op het onderzoek. Ik zal
resterende vragen over het onderzoek naar vermogen beantwoorden. De respondent
Bijlage 3 Informed consents
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zal van een eventuele voortijdige beëindiging van deelname aan dit onderzoek geen
nadelige gevolgen ondervinden
Naam onderzoeker: …………………………………………………….
Datum: ……………………………………………………………….
Plaats: ………………………………………………………………..
Handtekening:

2. Informed consent ouders 12Titel onderzoek: Cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet gemeente Noordoostpolder
Verantwoordelijk onderzoeker: …………………………………
Toelichting
Bij afname face-to-face: Voordat we aan de vragenlijst beginnen wil ik u eerst vragen
een formulier te tekenen dat u vrijwillig deelneemt aan het onderzoek.
Bij telefonische afname: Voordat we aan de vragenlijst beginnen wil ik u eerst een
formulier voorlezen waarin ik u vraag te bevestigen dat u vrijwillig deelneemt aan dit
onderzoek. Het voorlezen van dit formulier en uw bevestiging nemen we op. De rest
van de vragenlijst wordt niet opgenomen.
In te vullen door de respondent c.q. op te nemen:
Ik verklaar op een voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode,
doel en belasting van het onderzoek. Ik weet dat de gegevens en resultaten van het
onderzoek alleen anoniem en vertrouwelijk aan derden bekend zullen worden
gemaakt. De antwoorden zullen in de rapportage niet herleidbaar zijn. Mijn vragen
zijn naar tevredenheid beantwoord.
Dit betekent dat u vindt dat u goed bent ingelicht over het onderzoek en dat u er
verder geen vragen meer over heeft. En ook dat u begrijpt dat alles wat u ons vertelt
vertrouwelijk wordt behandeld en dat wij niets over u persoonlijk of over uw
zoon/dochter aan anderen zullen doorgeven.
Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud me daarbij het
recht voor om op elk moment zonder opgaaf van redenen mijn deelname aan dit
onderzoek te beëindigen.
Dit betekent dat u vrijwillig deelneemt aan het onderzoek en dat u begrijpt dat u op elk
moment kunt stoppen.
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Naam respondent: …………………………………………………….
Datum: ……………………………………………………………….
Plaats: ………………………………………………………………..
Aldus met instemming ondertekend,
Handtekening:
In te vullen door de uitvoerend onderzoeker:
Ik heb een mondelinge en schriftelijke toelichting gegeven op het onderzoek. Ik zal
resterende vragen over het onderzoek naar vermogen beantwoorden. De respondent
zal van een eventuele voortijdige beëindiging van deelname aan dit onderzoek geen
nadelige gevolgen ondervinden
Naam onderzoeker: …………………………………………………….
Datum: ……………………………………………………………….
Plaats: ………………………………………………………………..
Handtekening:

3. Informed consent ouders 12+
Titel onderzoek: Cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet gemeente Noordoostpolder
Verantwoordelijk onderzoeker: …………………………………
Toelichting
Bij telefonische afname: Voordat we uw zoon/dochter benaderen voor deelname aan
het onderzoek wil ik u eerst vragen hiervoor toestemming te geven. Ik zal een
formulier voorlezen waarin ik u vraag te bevestigen dat u er vrijwillig mee instemt dat
de onderzoekers uw zoon/dochter benaderen voor deelname aan het onderzoek. Het
voorlezen van dit formulier en uw bevestiging nemen we op.
In te vullen door de respondent c.q. op te nemen:
Ik verklaar op een voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode,
doel en belasting van het onderzoek. Ik weet dat de gegevens en resultaten van het
onderzoek alleen anoniem en vertrouwelijk aan derden bekend zullen worden
gemaakt. De antwoorden zullen in de rapportage niet herleidbaar zijn. Mijn vragen
zijn naar tevredenheid beantwoord.

Bijlage 3 Informed consents
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Dit betekent dat u vindt dat u goed bent ingelicht over het onderzoek en dat u er
verder geen vragen meer over heeft. En ook dat u begrijpt dat alles wat uw zoon of
dochter ons vertelt vertrouwelijk wordt behandeld en dat wij niets over u persoonlijk
of over uw kind aan anderen zullen doorgeven.
Ik stem er geheel vrijwillig mee in dat de onderzoekers mijn zoon/dochter benaderen
voor deelname aan het onderzoek. Mijn zoon/dochter behoudt daarbij het recht om op
elk moment zonder opgaaf van redenen zijn/haar deelname aan dit onderzoek te
beëindigen.
Dit betekent dat u er vrijwillig mee instemt dat de onderzoekers uw zoon/dochter
vragen deel te nemen aan het onderzoek en dat uw zoon/dochter op elk moment tijdens
het onderzoek kan stoppen.
Naam respondent: …………………………………………………….
Datum: ……………………………………………………………….
Plaats: ………………………………………………………………..
Aldus met instemming ondertekend,

Handtekening:

In te vullen door de uitvoerend onderzoeker:
Ik heb een mondelinge en schriftelijke toelichting gegeven op het onderzoek. Ik zal
resterende vragen over het onderzoek naar vermogen beantwoorden. De respondent
zal van een eventuele voortijdige beëindiging van deelname aan dit onderzoek geen
nadelige gevolgen ondervinden
Naam onderzoeker: …………………………………………………….
Datum: ……………………………………………………………….
Plaats: ………………………………………………………………..
Handtekening:
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