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Samenvatting 

Vanaf januari 2015 werkt de gemeente ’s-Hertogenbosch met sociale wijkteams. Er is behoefte om de 
ervaringen van cliënten van de sociale wijkteams te monitoren. In dit rapport staan de resultaten van 
de derde meting. Deze is uitgevoerd in september 2017. Eerdere metingen zijn gedaan in 2015 en 
2016. Aan clienten is gevraagd een vragenlijst in te vullen. Dit konden zij schriftelijk doen of via 
internet. In totaal zijn 112 vragenlijsten ingevuld. Dat is een respons van 26%.  
 
Toename aandeel cliënten dat niet weet waar ze terecht kunnen  
Ongeveer 4 op de 10 cliënten weten niet waar ze met hun vraag terecht kunnen; dit is een toename 
ten opzichte van de voorgaande metingen. Iets minder dan de helft van de cliënten weet wel waar zij 
terecht kunnen. Cliënten die zelf contact hebben opgenomen met de gemeente wisten vaker waar ze 
terecht konden met hun vraag, dan cliënten die zijn aangemeld door iemand anders. 
 
Merendeel cliënten is door iemand doorverwezen naar het sociaal wijkteam 
Het merendeel van de cliënten (63%) is aangemeld bij het sociaal wijkteam door iemand anders; 
bijvoorbeeld door een organisatie voor basishulp of een organisatie voor gespecialiseerde hulp. De 
rest van de cliënten heeft zelf contact opgenomen met de gemeente. En is op die manier bij het 
sociaal wijkteam terecht gekomen.   
 
Meeste cliënten tevreden over het eerste contact met de gemeente  
Aan cliënten die zelf contact hebben opgenomen met de gemeente, is gevraagd hoe tevreden zij 
waren over het eerste contact. Cliënten zijn vooral (heel) tevreden over de klantvriendelijkheid (78%) 
en de manier waarop er naar hen is geluisterd (76%). Zo’n drie kwart geeft aan dat zij zich in de 
gesprekken serieus genomen voelden. Het minst tevreden zijn cliënten (63%) over de duidelijkheid 
van de informatie. Ten opzichte van voorgaande metingen zijn wel minder cliënten ontevreden over de 
duidelijkheid van de informatie.  
 
Meeste cliënten tevreden over bejegening tijdens gesprek(ken) met sociaal wijkteam 
Cliënten zijn met name tevreden over de klantvriendelijkheid (80%) en de tijd die voor hen werd 
genomen in het gesprek/de gesprekken met het sociaal wijkteam (77%). Ook zijn cliënten veelal 
tevreden over de mate waarin zij zich serieus genomen voelden (70%); 13% is hier ontevreden over. 
16% vindt dat er in het gesprek onvoldoende rekening werd gehouden met de eigen wensen en 
behoeften van de cliënt.  
 
Veelal tevredenheid over hoe vertrouwelijk medewerkers omgaan met informatie van cliënten  
Ongeveer drie kwart van de cliënten is tevreden over hoe vertrouwelijk medewerkers omgaan met hun 
informatie. Dit is een verbetering ten opzichte van 2016. Zo’n twee derde vindt de informatie die zij 
krijgen duidelijk en een ongeveer even grote groep is tevreden over de deskundigheid van de 
medewerkers. Desondanks zijn nog relatief veel cliënten ontevreden over de informatie en 
deskundigheid tijdens gesprekken over de oplossing (in beide gevallen 16%). Hier ligt nog ruimte voor 
verbetering.  
 
Meer dan de helft van de cliënten neemt iemand mee naar gesprek(ken)  
De meeste cliënten nemen iemand mee naar het gesprek/de gesprekken over de oplossing voor de 
hulpvraag. In de meeste gevallen is dit een naaste, een kleiner aandeel neemt een professionele 
cliëntondersteuner mee. Zo’n een derde van de cliënten neemt niemand mee. 
 
Rapportcijfer voor manier waarop hulpvraag is opgepakt: 7   
Gemiddeld geven cliënten een 7 voor de manier waarop de hulpvraag is opgepakt door het sociaal 
wijkteam. Ongeveer 1 op de 5 geeft hiervoor een onvoldoende. Het gemiddelde rapportcijfer is 
ongeveer gelijk aan de voorgaande metingen in 2016 en 2015. Toen gaven cliënten gemiddeld een 
6,9.   
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De oplossing sluit volgens 7 op de 10 cliënten aan bij de hulpvraag  
Zo’n 7 op de 10 cliënten vinden dat zij en de medewerker van het sociaal wijkteam samen tot een 
oplossing zijn gekomen; 14% is het hier niet mee eens. Volgens de meerderheid (71%) sluit de 
oplossing aan bij de hulpvraag. Dit aandeel is iets afgenomen ten opzichte van 2016.  
 
Vooral hulp en ondersteuning van een instelling  
Bijna de helft van de cliënten krijgt hulp of ondersteuning van een instelling, bijvoorbeeld voor 
dagbesteding, jeugdhulp of begeleiding. 3 op de 10 krijgen hulp of ondersteuning van een organisatie 
waar zij zonder verwijzing terecht kunnen. Een ongeveer even grote groep krijgt hulp van hun sociaal 
netwerk; dit aandeel is afgenomen ten opzichte van de voorgaande metingen.  
 
Zo’n twee derde heeft door de hulp vertrouwen in de toekomst  
Het merendeel van de cliënten ervaart effecten van de hulp. Zo heeft zo’n twee derde door de hulp en 
ondersteuning vertrouwen in de toekomst en vindt een even grote groep dat zij beter voor zichzelf 
en/of hun kinderen kunnen zorgen. 6 op de 10 cliënten hebben door de hulp meer grip op hun 
persoonlijke en/of gezinssituatie.  
 
Cliënten in 2017 positiever over effecten van de hulp   
Cliënten zijn in 2017 positiever over de effecten van de hulp en ondersteuning dan in 2015 en 2016. 
Vooral het vertrouwen in de toekomst scoort beter.  
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1. Inleiding 

 
Aanleiding  
Vanaf januari 2015 werkt de gemeente ’s-Hertogenbosch met sociale wijkteams. De gemeente is toen 
begonnen met zes sociale wijkteams en zes aparte basisteams jeugd en gezin. Begin 2016 zijn de 
basisteams jeugd en gezin (BJG’s) geïntegreerd als specialistenteams binnen de sociale wijkteams 
(SWT’s). De SWT’s bestrijken het hele gebied van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Er is behoefte om 
de ervaringen van cliënten met SWT’s te monitoren. In juli 2015 is daarvoor de eerste meting 
uitgevoerd en in maart 2016 de tweede meting. In dit rapport staan de resultaten van de derde meting. 
Deze is uitgevoerd in september 2017. Waar mogelijk worden de resultaten van 2017 vergeleken met 
de resultaten van de eerdere metingen.  
 
Onderzoeksaanpak  
Voor het onderzoek is een vragenlijst uitgezet onder cliënten die contact hebben gehad met een SWT 
tussen 1 januari 2017 en 1 september 2017. Aan deze cliënten is een brief verstuurd met daarbij een 
papieren vragenlijst. Ook werd in de brief de mogelijkheid geboden om via een link op het internet de 
vragenlijst digitaal in te vullen. Voor cliënten jonger dan 19 jaar is de vragenlijst gestuurd aan de 
ouder(s)/verzorger(s) van de cliënt. Er is per huishouden maximaal één brief verstuurd.  
In totaal zijn er 429 vragenlijsten verstuurd. In de vragenlijst is aan cliënten gevraagd hoe tevreden zij 
zijn over de toegang tot de hulp, het eerste contact met de gemeente, de gesprekken die met hen zijn 
gevoerd en het resultaat van de hulp.  
 
Respons  
In totaal zijn 112 vragenlijsten ingevuld. Dat is een respons van 26%. De respons bleef na het 
versturen van de uitnodigingsbrief en een herinneringsbrief achter op de gewenste respons van 25%. 
Daarom is er nog nagebeld om op die manier te komen tot voldoende respons. In totaal zijn er 28 
vragenlijsten digitaal ingevuld, 66 vragenlijst schriftelijk en 18 vragenlijsten zijn telefonisch afgenomen. 
Iets meer dan de helft van de cliënten krijgt hulp of ondersteuning op het gebied van jeugd; iets 
minder dan de helft op het gebied van Wmo. Vier cliënten krijgen op beide gebieden hulp of 
ondersteuning. In het vorige onderzoek lag deze verdeling iets anders. Toen kreeg een groter aandeel 
hulp op het gebied van Wmo.  
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2. Toegang 

 
In dit hoofdstuk wordt de toegang tot de sociale wijkteams (SWT’s) beschreven. Wisten cliënten waar 
ze terecht konden met hun vraag? Hoe zijn zij in contact gekomen met een SWT? Door wie zijn 
cliënten aangemeld bij een SWT?  
 
Toename aandeel cliënten dat niet weet waar ze terecht kunnen 
Ongeveer 4 op de 10 cliënten (37%) weten niet waar ze met hun vraag terecht kunnen; iets minder 
dan de helft van de cliënten (45%) weet dit wel. Ten opzichte van de voorgaande twee metingen komt 
naar voren dat het voor cliënten minder duidelijk is waar ze met hun vraag terecht kunnen. Dit is een 
belangrijk aandachtspunt voor verbetering.  
 
Figuur 2.1: Ik wist waar ik terecht kon met mijn vraag (N 2017=112, N 2016=121, N 2015=135)  

 
 
2.1 Aanmelding  

 
Merendeel cliënten door iemand aangemeld bij het sociaal wijkteam 
Aan cliënten is gevraagd hoe zij in contact zijn gekomen met het SWT. Zo’n 4 op de 10 cliënten 
hebben zelf contact opgenomen met de gemeente. Het merendeel is aangemeld bij het SWT door 
iemand anders. In 2016 lag deze verdeling anders. Toen hebben iets meer cliënten zelf contact 
opgenomen met de gemeente en zijn iets minder cliënten aangemeld door iemand anders.  
 
Figuur 2.2: Hoe bent u in contact gekomen met het sociaal wijkteam? (N2017=112, N2016=114)  

 
 
Aan cliënten die zijn aangemeld door iemand anders is gevraagd door wie of welke organisatie zij zijn 
aangemeld. Organisaties voor basishulp worden daarbij het meest (15x) genoemd. Dit zijn 
organisaties zoals Juvans, MEE en Divers. Ook organisaties voor gespecialiseerde hulp (13x) zoals 
Reinier van Arkel, Virenze en Herlaarhof  en (medewerkers van) school (10x) worden relatief vaak 
genoemd. Maar ook bijvoorbeeld de huisarts, Veilig thuis, iemand van de gemeente, de politie, 
jeugdbescherming, e.d. worden genoemd.  
 

 Cliënten die zelf contact hebben opgenomen met de gemeente wisten vaker waar ze terecht 
konden met hun vraag (61%), dan cliënten die zijn aangemeld door iemand anders (35%).  
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3. Het eerste contact  

 
Aan cliënten die zelf contact hebben opgenomen met de gemeente, zijn vragen gesteld over het 
eerste telefonische contact dat zij met de gemeente hadden over hun hulpvraag.  
 
Als inwoners een hulpvraag hebben, kunnen ze contact opnemen met de gemeente. Zij krijgen dan 
eerst een medewerker van het GCC aan de telefoon. Als deze medewerker inschat dat het een vraag 
is voor het sociaal wijkteam, schakelt hij/zij het triageteam in. Het triageteam belt de cliënt terug om de 
hulpvraag scherp te krijgen en besluit of het een vraag is die bij het sociaal wijkteam thuis hoort of 
niet.  
 
Meeste cliënten tevreden over eerste contact met de gemeente  
Cliënten zijn in het algemeen tevreden over dit eerste contact met de gemeente. Zij zijn vooral  
tevreden over de klantvriendelijkheid en de manier waarop er naar hen is geluisterd. Toch is 10% hier 
(heel) ontevreden over. Zo’n drie kwart geeft aan dat zij zich in de gesprekken serieus genomen 
voelden. 15% voelde zich onvoldoende serieus genomen. Cliënten zijn het minst tevreden over de 
duidelijkheid van de informatie. 63% is hier (heel) tevreden over, 12% (heel) ontevreden.  
 
In 2017 minder cliënten ontevreden over duidelijkheid informatie 
De resultaten zijn in lijn met de voorgaande metingen. Wel zijn er in 2017 minder cliënten ontevreden 
over de duidelijkheid van de informatie. Was in 2016 nog 26% ontevreden, in 2017 is dit 12%.  
 
Figuur 3.1: Tevredenheid eerste telefonische contact met de gemeente (N=41; 41; 41; 41) 

 
 
Figuur 3.2: % (heel) tevreden over het eerste telefonische contact met de gemeente  
(N 2017=41; 41; 41; 41, N 2016=47; 46; 46; 46, N 2015=136; 132; 133) 
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4. Gesprek(ken) over de hulpvraag  

 
Het SWT voert met de cliënt één of meerdere gesprekken om samen te komen tot een oplossing voor 
de hulpvraag. Aan cliënten zijn vragen gesteld over dit gesprek/deze gesprekken.  
  
4.1 Bejegening tijdens gesprek(ken) over de oplossing 
 
Meeste cliënten tevreden over bejegening tijdens gesprek(ken) met SWT 
Over het algemeen zijn cliënten tevreden over de gesprekken die het sociaal wijkteam met hen heeft 
gevoerd. Zo zijn zij met name tevreden over de klantvriendelijkheid (80%) en de tijd die voor hen werd 
genomen in het gesprek (77%). Ook zijn cliënten (70%) tevreden over de mate waarin zij zich serieus 
genomen voelden; 13% is hier ontevreden over. Het minst tevreden zijn cliënten over de mate waarin 
rekening werd gehouden met hun eigen wensen en behoeften. 16% vindt dat hiermee onvoldoende 
rekening is gehouden.  
 
Figuur 4.1: Tevredenheid over bejegening tijdens gesprekken over een oplossing voor de hulpvraag (N=112) 

 
 

 Cliënten met een hulpvraag op het gebied van Wmo zijn meer tevreden over de mate waarin 
rekening werd gehouden met eigen wensen en behoeften dan cliënten met een hulpvraag op 
het gebied van jeugd.  

 
Meeste cliënten tevreden over hoe vertrouwelijk medewerkers omgaan met hun informatie  
Zo’n drie kwart van de cliënten is tevreden over hoe vertrouwelijk medewerkers van het sociaal 
wijkteam omgaan met hun informatie. Ten opzichte van 2016 kiezen minder cliënten voor de 
antwoordcategorie ‘weet niet/geen mening’ en zijn cliënten meer tevreden. Mogelijk is er in 2017 meer 
duidelijkheid bij cliënten over hoe medewerkers omgaan met informatie van cliënten.  
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“Ik vond het allereerste telefoongesprek vreselijk achteraf. Ik dacht een afspraak te maken voor 
een keukentafelgesprek, maar ik kreeg een spervuur aan vragen over onze zoon. Hier was ik 
totaal niet op voorbereid! Dat had ik natuurlijk gewoon moeten zeggen, maar ik was overdonderd 
in eerste instantie. Achteraf begreep ik dat dit de 'triage' was, die mensen vooraf 'selecteert'. Ik 
vond het heel onprettig dus misschien kunt u dit meenemen in de evaluatie. Door zo'n vervelende 
ervaring zie je dus ook erg op tegen het komende keukentafelgesprek. Maar [naam medewerker] 
was geweldig!” 

“Ik ben erg goed geholpen door de medewerker van het SWT. De start (binnen 48 uur contact) 
werd 8 weken. Dat was minder, maar de medewerker heeft dat goed opgelost door de vraag snel 
verder op te pakken.” 
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Zo’n twee derde van de cliënten vindt de informatie die zij krijgen duidelijk en een ongeveer even 
grote groep is tevreden over de deskundigheid van de medewerkers. Toch zijn relatief veel cliënten 
over deze aspecten ontevreden. Dit is ten opzichte van 2016 wel al iets verbeterd (zie figuur 4.3.). 
Maar hier ligt nog ruimte voor verdere verbetering.  
 
Figuur 4.2: Tevredenheid over informatie en deskundigheid tijdens gesprekken over een oplossing voor de 
hulpvraag (N=112)  

 

 
Tevredenheid over duidelijkheid informatie en deskundigheid medewerkers is toegenomen 
In figuur 4.3. zijn de ontwikkelingen te zien vanaf 2015. Ten opzichte van 2015 en 2016 zijn cliënten 
iets minder tevreden over de tijd die voor hen werd genomen en de mate waarin zij zich serieus 
genomen voelden in het gesprek. Wat betreft klantvriendelijkheid is het aandeel tevreden cliënten 
gelijk aan dat van 2016. De tevredenheid is in 2017 wel lager dan in 2015. Cliënten zijn in 2017 meer 
tevreden dan in 2016 over de duidelijkheid van de informatie, de deskundigheid van de medewerkers 
en de mate waarin rekening werd gehouden met hun wensen en behoeften. 
 
Figuur 4.3: % (heel) tevreden over gesprekken over oplossing voor hulpvraag  
(N 2017=112; N 2016=122, 121, 123, 121, 121, 121, 123; N 2015=134, 134, 135, 134, 135)
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“Ik had veel spanningen voor het gesprek. Ik werd op mijn gemak gesteld. Deskundigheid 
medewerkster kon beter.” 
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Meer dan de helft van de cliënten neemt iemand mee naar het gesprek/de gesprekken 
De meeste cliënten nemen iemand mee naar het gesprek/de gesprekken over de oplossing voor de 
hulpvraag. In de meeste gevallen is dit een naaste (41%), een kleiner aandeel neemt een 
professionele cliëntondersteuner mee (17%). Ongeveer een derde van de cliënten neemt niemand 
mee.  
Ten opzichte van de voorgaande metingen nemen meer cliënten een naaste mee naar het gesprek en 
minder cliënten een professionele cliëntondersteuner.1  
 
Figuur 4.4: Heeft u iemand meegenomen naar het gesprek/de gesprekken? (N=112) 

 
 
De groep die niet wist dat ze iemand mee konden nemen naar het gesprek is afgenomen  
Aan cliënten die niemand hebben meegenomen naar het gesprek/de gesprekken, is gevraagd 
waarom zij dit niet hebben gedaan. De meeste cliënten (83%) geven aan dat zij dit niet nodig vonden 
en/of dat zij dit zelf konden regelen. Dit aandeel is toegenomen ten opzichte van 2016 (55%)2. 11% 
van de cliënten wist niet dat zij iemand mee konden nemen naar het gesprek. Dit aandeel is iets lager 
dan in 2016 (18%). Eén cliënt wilde wel iemand meenemen, maar wist niet bij wie hij/zij daarvoor 
terecht kon.3 
 
Figuur 4.5: Waarom heeft u niemand meegenomen naar het gesprek/de gesprekken? (N=36) 

 
 
  

                                                      
1 In 2016 en 2015 is deze vraag anders gesteld: ‘Heeft iemand u geholpen bij het gesprek/de gesprekken?’.  
2 Vanwege het kleine aantal respondenten voor deze vraag, zijn de percentages eerder indicatief dan 
representatief 
3 In 2016 en 2015 is deze vraag anders gesteld: ‘Kunt u aangeven waarom u geen hulp had bij het gesprek/de 
gesprekken?’.  
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5. Oplossing voor de hulpvraag  

 
Het sociaal wijkteam maakt met cliënten afspraken over de oplossing voor hun hulpvraag. Eén 
oplossing kan zijn dat de cliënt hulp krijgt van iemand uit de eigen omgeving of van een vrijwilliger. Of 
dat zij toegang krijgen tot hulp van een instelling. Aan cliënten zijn stellingen voorgelegd over de 
oplossing voor hun hulpvraag.  
 
5.1 Gesprek(ken) over de oplossing 

 
De oplossing sluit volgens 7 op de 10 cliënten aan bij de hulpvraag 
Volgens zo’n 7 op de 10 cliënten zijn zij en de medewerker van het sociaal wijkteam samen tot een 
oplossing gekomen voor de hulpvraag. 14% is het daar niet mee eens. Volgens de meerderheid van 
de cliënten sluit de oplossing aan bij de hulpvraag. 12% vindt dat de oplossing niet aansluit.  
In 2016 waren cliënten meer tevreden over de oplossing. Toen vond een groter aandeel cliënten dat 
de oplossing aansloot bij de hulpvraag. Ook was in 2016 het aandeel cliënten dat ontevreden was 
over de oplossing kleiner.  
 
Figuur 5.1: Stellingen over de oplossing voor de hulpvraag (N=112) 

 
 

 Cliënten met een hulpvraag op het gebied van Wmo vinden vaker dat zij samen met de 
medewerker van het SWT tot een oplossing zijn gekomen voor de hulpvraag dan cliënten met 
een hulpvraag op het gebied van jeugd.  

o Ditzelfde geldt voor in hoeverre de oplossing aansluit bij de hulpvraag.  

 
Figuur 5.2: % (helemaal) mee eens met de stellingen over de oplossing voor de hulpvraag  
(N 2017=112, N 2016=83; 88)  
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“Alles is prima gegaan. Ik ben helemaal tevreden met alle hulp. We hadden het zelf niet zo op 
kunnen lossen.” 
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Rapportcijfer voor manier waarop hulpvraag is opgepakt: 7   
Aan cliënten is gevraagd of zij, alles overziend, een rapportcijfer kunnen geven voor de manier waarop 
de hulpvraag is opgepakt door het SWT. Gemiddeld geven 112 cliënten hier een 7 voor. 21% van de 
cliënten geeft een onvoldoende.  
Het gemiddelde rapportcijfer is ongeveer gelijk aan de voorgaande metingen in 2016 en 2015. Toen 
gaven cliënten gemiddeld een 6,9.  
 
5.2 Resultaat van gesprek(ken) 

 
Vooral hulp en ondersteuning van een instelling  
Bijna de helft van de cliënten krijgt nu hulp of ondersteuning van een instelling. Dit kunnen instellingen 
zijn voor bijvoorbeeld dagbesteding, jeugdhulp of begeleiding. 3 op de 10 cliënten krijgen hulp of 
ondersteuning van een organisatie waar zij zonder verwijzing terecht kunnen. Organisaties zoals 
maatschappelijk werk, welzijnswerk, school, of jeugdgezondheidszorg. Een ongeveer even grote 
groep krijgt hulp van hun sociaal netwerk, zoals partner, familie, vrienden, buren of een mantelzorger. 
Een klein aandeel cliënten krijgt hulp van een vrijwilliger.  
 
Afname van hulp vanuit sociaal netwerk 
Cliënten krijgen in 2017 minder dan voorheen hulp van iemand uit hun sociaal netwerk. Daarentegen 
krijgen in 2017 meer cliënten hulp van een organisatie waar zij zonder verwijzing terecht konden. 
Ditzelfde geldt voor hulp van een instelling Deze toename zien we alleen tussen 2016 en 2017. 
Tussen 2015 en 2016 was er nog een afname.  
 
Figuur 5.3: Van wie krijgt u nu hulp of ondersteuning? (N 2017=112; N 2016=125; N 2015=137)  

 
 

 Cliënten met een hulpvraag op het gebied van Wmo krijgen vaker hulp of ondersteuning 
vanuit hun sociaal netwerk dan cliënten met een hulpvraag op het gebied van jeugd.  

 
Zo’n twee derde heeft door de hulp vertrouwen in de toekomst 
Aan cliënten is gevraagd of zij effecten ervaren van alle hulp en ondersteuning die zij krijgen. Het 
merendeel van de cliënten ervaart effecten. Zo heeft zo’n twee derde door de hulp en ondersteuning 
vertrouwen in de toekomst en vindt een even grote groep dat zij beter voor zichzelf en/of hun kinderen 
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kunnen zorgen. Voor 8% heeft de hulp/ondersteuning niet gezorgd voor vertrouwen in de toekomst. 6 
op de 10 cliënten hebben door de hulp meer grip op hun persoonlijke en/of gezinssituatie; 2 op de 10 
cliënten ervaren een beetje meer grip.   
 
Cliënten steeds positiever over effecten van de hulp  
Cliënten zijn in 2017 positiever over de effecten van de hulp en ondersteuning dan in 2015 en 2016. 
Op alle aspecten wordt hoger gescoord. Vooral het vertrouwen in de toekomst scoort beter dan bij de 
vorige metingen.  
 
Figuur 5.4: Vindt u dat u met alle hulp/ondersteuning die u nu krijgt… (N=95; 83; 83) 

 
 

 Cliënten met een hulpvraag op het gebied van Wmo vinden vaker dat zij met alle 
hulp/ondersteuning beter voor zichzelf en/of hun kind(eren) kunnen zorgen dan cliënten met 
een hulpvraag op het gebied van jeugd.  

 Ook hebben cliënten met een hulpvraag op het gebied van Wmo met alle hulp/ondersteuning 
nu meer grip op hun persoonlijke en/of gezinssituatie dan cliënten met een hulpvraag op het 
gebied van jeugd.  

 
Figuur 5.5: Vindt u dat u met alle hulp en ondersteuning die u nu krijgt…? % ‘ja, helemaal/grotendeels’ 
(N 2017=95; 83; 83, N 2016=97; 86; 92, N 2015=119; 115; 108) 
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“Mijn zoon heeft problemen en daardoor ging het ook niet goed met mij. Ik heb echter hele goede 
gesprekken gehad. Mijn zoon heeft inmiddels ook hulp gekregen. Dus alles gaat goedkomen.” 

“Een zoon van 26 en een dochter van 23 hebben beide deze hulp gekregen en ik ben er heel 
tevreden mee. Het is echter nog niet helemaal klaar, maar ik heb er alle vertrouwen in.” 
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6. Overige opmerkingen  

 
Aan de cliënten is aan het einde van de vragenlijst gevraagd of zij nog iets wilden toevoegen aan de 
vragenlijst. 48 cliënten hebben hier gebruik van gemaakt. De opmerkingen lopen uiteen, maar een 
aantal opmerkingen komen vaker terug: 
 
Tevreden over de hulp:  
Relatief veel cliënten geven aan tevreden en dankbaar te zijn met de hulp en regievoering vanuit het 
sociaal wijkteam. Zij zijn tevreden over aspecten zoals het contact en zij geven individuele 
medewerkers complimenten.   
 
Ontevreden, diverse redenen:  
Er zijn ook cliënten die niet tevreden zijn, bijvoorbeeld over de hulp die zij (niet) krijgen of de duur/het 
traject van aanmelding tot aan de hulp. Een aantal cliënten benadrukt de lange wachttijden en het 
zoeken naar de juiste personen/instanties (“kastje naar de muur”).  
 
Opvolging/zelf contact zoeken:  
Een aantal cliënten geeft aan dat zij regelmatig zelf contact hebben moeten opnemen met het sociaal 
wijkteam, omdat zij geen terugkoppeling kregen over de status van de hulpvraag of oplossing. Zij zijn 
ontevreden over de opvolging.  
 
 


