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Ter kennisname de stand van zaken van het Cliëntervaringsonderzoek dat in het 

voorjaar van 2017 uitgevoerd wordt.   

 

Inleiding 

Gemeenten moesten in 2016 voor het eerst aan de slag met het wettelijk verplichte 

cliëntervaringsonderzoek voor Jeugd. In tegenstelling tot een vergelijkbaar 

onderzoek voor de Wmo, kregen gemeenten grote vrijheid in het vormgeven van het 

onderzoek. Wel zijn er door VNG en Stichting Alexander vragenlijsten ontwikkeld 

waar door gemeenten gebruik van kon worden gemaakt. Deze vragenlijsten 

maakten tevens onderdeel uit van de pilot ‘Cliëntervaring Jeugd en Ouders’ (MCJO) 

(Van Meten naar Verbeteren). Tien gemeenten/regio’s doen mee aan deze pilot, die 

doorloopt in 2017. 

 

De door het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelde monitor Aansluiting Onderwijs 

Jeugdhulp (AOJ) maakt eveneens gebruik van vragenlijsten, waarbij grotendeels 

dezelfde thema’s aan de orde komen als in de MCJO. Met de 

samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs is afgesproken deze vragenlijsten 

vooralsnog niet uit te zetten, maar in plaats daarvan te onderzoeken in hoeverre  het 

verplichte cliëntervaringsonderzoek jeugd ook informatie kan opleveren over de 

aansluiting onderwijs-jeugd.  

 

Onnodige belasting van jeugdigen en ouders door overmatig bevragen moet 

voorkomen worden, en ook met de inzet die we bij dit soort onderzoeken van 

aanbieders vragen moeten we verstandig omgaan. 

 

Regionale invulling in 2016 

Hoewel de vragenlijsten uit beide hierboven genoemde onderzoeken goede 

elementen bevatten, was het grootste bezwaar van onze regio hiertegen dat de 

onderzoeken weinig beleidsrijke informatie zouden leveren, en dus ook 

aanknopingspunten voor verbetering. Als er uitspraken gedaan zouden worden over 
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ervaren jeugdhulp, zou niet altijd duidelijk zijn welk type hulp het betrof en ontbrak 

ook verdere context. 

 

Op pragmatische gronden is er in 2016 voor gekozen het onderzoek van de 

Kinderombudsman te gebruiken als cliëntervaringsonderzoek. Selectie en 

verzending van de brieven is gelopen via de JGT’s. Over de uitkomsten van dit 

onderzoek bent u in januari geïnformeerd. 

 

Regionale invulling in 2017 

We hebben in 2016 niet alleen deelgenomen aan het onderzoek van de 

Kinderombudsman, maar zijn ook op zoek gegaan naar een manier om meer 

contextrijke informatie te verzamelen.  

We denken dit gevonden te hebben in de vorm van een participatief narratief 

onderzoek (Participative Narrative Inquiry, PNI), zoals ontwikkeld door Story 

Connect. In dit onderzoek staan concrete ervaringen van cliënten met de verleende 

hulp centraal. Toegevoegde waarde van deze methode is dat zij concrete informatie 

levert voor gerichte verbeteracties. 

Deze hybride kwalitatieve-kwantitatieve onderzoeksmethode (vertellen en tellen) 

wordt aangevuld met een selectie van klassieke enquêtevragen. 

 

Bij de voorbereiding van het onderzoek zijn, naast gemeenten en TWO, ook een 

vertegenwoordiger vanuit het onderwijs en vanuit de coöperatie JGT betrokken; een 

eerste opzet wordt samen met jeugdigen en ouders uitgeprobeerd en van feedback 

voorzien. 

 

Waarborging privacy 

Het privacy protocol stelt dat cliënten eerst aangeschreven dienen te worden voordat 

ze worden benaderd voor deelname aan het onderzoek. Wij zullen zorgvuldig 

omgaan met de privacy van cliënten. Momenteel zijn we nog aan het onderzoeken 

hoe we binnen het privacy protocol de beste steekproef kunnen trekken. 

Opbrengsten van het onderzoek zullen niet kunnen worden herleid naar individuen. 

Ook zullen er geen gegevens worden gedeeld met derden.  

 

Dekking van kosten  

De kosten van het onderzoek, uitgevoerd door StoryConnect, zijn geborgd  in de 

werkagenda Jeugd van Holland Rijnland.  

 

  



 

Planning en oplevering rapportages 

 

  

 

 


