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Toelichting besluit 
   
   

Advies 1. Vaststellen clienttevredenheidsonderzoek (CEO) 2021 
2. Instemmen met de werkwijze ten behoeve van de 
clienttevredenheidsonderzoek 2022 e.v.   

   
   

Gewijzigd besloten  

   
   

Aanleiding Op grond van de Jeugdwet zijn gemeenten elk jaar verplicht te 
onderzoeken hoe jeugdigen en ouders de kwaliteit van de 
jeugdhulp ervaren. Het onderzoek moet gaan over de thema’s ‘ 
toegankelijkheid van voorzieningen’, ‘kwaliteit van de jeugdhulp’ 
en ‘het effect van de jeugdhulp’. Over het afgelopen jaar hebben 
we net als voorgaande jaren in regionaal verband onderzoek 
verricht naar de tevredenheid van onze inwoners over de 
jeugdvoorzieningen. Sinds 2018 verrichten we het onderzoek 
middels dialoogsessie waarbij bestuurders en ambtenaren in 
gesprek gaan met jeugdigen en ouders over hun ervaringen.      



 
  

   
   

Kaders - Jeugdwet.  
  

   
   

Doel/beoogd effect Inzicht krijgen in hoe jeugdigen en hun ouders de dienstverlening 
en de ontvangen zorg en of ondersteuning ervaren.  

   
   

Argumenten 1.  Vaststellen clienttevredenheidsonderzoek (CEO) 2021  
Het clienttevredenheidsonderzoek is een wettelijke taak die wij 
jaarlijks moeten uitvoeren. Wij vinden het ook belangrijk om te 
weten hoe jeugdigen en hun ouders de dienstverlening en zorg 
ervaren. Sinds 2018 hebben we in regionaal verband besloten 
om dit onderzoek te doen op basis dialoogsessie Samenkracht! 
met jeugdigen en hun ouders. De uitkomsten van de 
dialoogsessies zijn gebundeld in bijgaand CEO 2021.  
 
2. Instemmen met de werkwijze ten behoeve van de 
clienttevredenheidsonderzoek 2022 e.v.    
In het najaar wordt een voorstel voorbereid om de werkwijze van 
het CEO voor 2022 e.v. te verbeteren. Het CEO zou een mix 
moeten zijn tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek en de 
verbeterpunten die we willen doorvoeren zijn:  
1. zijn de gewenste resultaten behaald volgens de cliënten 
(jeugdigen/ gezinnen); 
2. vinden jeugdigen/gezinnen dat zij weer meedoen in de 
samenleving of op school? 

   
   

Kanttekeningen N.v.t.  

   
   

Alternatieven N.v.t.  

   
   

Financiën N.v.t.  

   
   

Participatie N.v.t.  

   
   

Communicatie N.v.t.  

   
   



Uitvoering en evaluatie Na vaststelling wordt het rapport opgestuurd naar het ministerie 
van VWS. 

   
   

Geheimhouding N.v.t.  

   
   

Mede geadviseerd door N.v.t. 

   
   

Bijlagen Rapport CEO 2021  


