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WAT IS JWR?
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Wanneer vond je het leuk om iets over jezelf te vertellen?
•		Als ik zeker weet dat ik anderen daarmee kan helpen.
•		Als ik benaderd wordt met respect.
•		Als ik voel dat ik mezelf mag zijn.
•		Als ik me gehoord voel.
•		Als ik eerlijk mag zijn.

Wanneer vond je het vervelend om iets over jezelf te vertellen?
•		Als er meteen een oordeel gegeven wordt.
•		Als er vervelende vragen gesteld worden.
•		Als er negatieve opmerkingen komen.
•		Als ik iets moet vertellen tegen mensen die dicht bij mij staan, dan ben ik bang
dat zij schrikken.

Wat zijn manieren ideeën of acties die de gemeente kan
doen om jou te bevragen over jouw ervaring in de jeugdhulp?
ADVIES 1: ZET ERVARINGSDESKUNDIGHEID IN

Vraag jongeren die jeugdhulp hebben gehad om zich te melden. Of maak
dat verplicht. Zij hebben de kennis die nodig is. Dus ga actief op zoek naar
hen en bevraag hen middels open vragen. Op die manier nodig je uit om te
vertellen en kan iedereen zijn verhaal kwijt.

Wat vindt de JWR van de vragenlijst? Wat zijn de tips en tops?

WAT IS HET THEMA?
Op 9 september 2019 kwam de JWR bij elkaar om te
praten over het Cliëntenervaringsonderzoek. Elke
gemeente/regio is verplicht vanuit de wet om te
onderzoeken hoe cliënten de hulpverlening hebben
ervaren. De manier waarop staat vrij.
In de regio Hart van Brabant wordt dit onderzoek
uitgevoerd door iedereen een schriftelijk vragenlijst te
sturen per post. Dit jaar wordt het onderzoek in de regio
Hart van Brabant voor de derde keer gehouden en de
respons is nog steeds laag en er wordt te weinig met
output gedaan.
De regiogemeenten wil graag weten hoe de
jongeren kijken naar dit aanzoek en welke
ideeën zij hebben tot verbetering.

•		Het zijn veel vragen en niet allemaal relevant voor mijn jeugdhulpervaring
•		Te veel tekst
•		Het voelt onpersoonlijk
•		Ik heb wisselende ervaringen gehad; hoe moet ik dat dan invullen?
• Een leuk fimpje zou uitnodigend kunnen zijn
•		Verwijs naar websites waar meer informaie te vinden is
•		Maak het leuker en korter
•		Gebruik stoplichten
•		Vertel wat voor goede dingen er met de uitkomsten worden gedaan
•		Het is erg algemeen gefomuleerd
•		Zorg voor meer kleurtjes
•		Zorg voor gender-neutraliteit
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Doe dit niet bij jongeren die nog midden in hun proces zitten. Iemand die
zijn hulptraject achter de rug heeft kan veel eerlijker antwoorden dan
iemand die bijvoorbeeld nog heel opstandig is.
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Ga in gesprek met de jongeren als het traject is afgelopen, maar wacht niet
te lang. Dan is de ervaring nog vers en haal je meer nuttige informatie op.
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ADVIES 2: MOTIVEER MIDDELS BELONING
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TERUGKOPPELING

Regel een vergoeding! Jongeren steken tijd en moeite in het beantwoorden van
jouw vragen. Compenseer de tijd die ze niet kunnen werken bij hun bij-baan.
Een cadeaubon is hier heel normaal. Of maak er een complete dag van met
interviews en daarna iets leuks zoals de Efteling.
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Geef iedereen een mooie kortingsbon als ze de vragenlijst correct inleveren of
koppel een win-actie aan de vragenlijst. Op die manier motiveer je jongeren om
mee te doen omdat ze ook iets kunnen winnen. Verloot prijzen aan de beste
ervaringen die gedeeld worden én verloot prijzen aan de slechtste ervaringen die
verteld worden. Zo haal je meer positieve én negatieve adviezen op.

ADVIES 3: GEMEENTE ON TOUR

Ga naar de stad in en betrek jongeren actief bij het invullen van de vragenlijst.
Dat kan bijvoorbeeld op locaties waar veel jongeren komen zoals school,
hangplekken of sportclubs. Werk samen met ervaringsdeskundige jongeren,
maatschappelijk werk, toegang of jongerenwerk. Ben uitnodigend, zodat
jongeren zelf willen meedoen.

ADVIES 4: IDEEËNBUS/APP MET VRAGEN

Maak het makkelijk voor iedereen om vragen in te vullen of ideeën aan te leveren.
Jongeren zitten veel op hun telefoon dus maak voor hen een app waarop je de
vragen kan invullen.
Maak de vragen leuker om in te vullen. Gebruik niet te veel saaie tekst, maar
bijvoorbeeld smiles. Knip de vragen in een duidelijke categorieën zoals voor hulp
– tijdens hulp – na de hulp.

CONTACT
Ook een vraag voor de Jeugdwelzijnsraad?
www.samenmetdejeugd.nl

‘Ik doe mee aan de JWR omdat ik mijn
bijdrage wil leveren aan het verbetere
n
van de jeugdhulp. Er gaan dingen goed
maar er kunnen zeker dingen verbeterd
worden. Door de stem van jongeren te
horen weer je zeker dat het beleid bet
er
hierop is afgestemd!
QUOTE Van JWR lid

