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Cliënttevredenheid meten in Steenbergen
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Aan de Raad,

In de vergadering van 31 mei j.l. hebben wij u toegezegd meer informatie toe te sturen over de 
cliënttevredenheid jeugdzorg en hoe we die meten. De gemeente Steenbergen is vanuit de wet verplicht 
om de cliënttevredenheid te meten. Wij meten deze door gebruik te maken van verschillende 
instrumenten. Onderstaand vindt u een uitleg van de verschillende methodes en bronnen die samen ons 
beeld van de cliënttevredenheid over de jeugdzorg in Steenbergen vormen.

Evaluatie op behaalde doelen bij cliënten:
We werken binnen de jeugdzorg outcome gestuurd, dit houdt in dat er gewerkt wordt aan doelen per 
cliënt. De doelen worden opgesteld met ouders en jeugdigen en vastgelegd in het gezinsplan. Bij 
afsluiting van het traject wordt gezamenlijk gekeken of de doelen zijn behaald. Dit gebeurt nagenoeg altijd 
in een afsluitend gesprek, waarbij de jeugdprofessional als toetser van de doelen aansluit. Daarnaast 
sturen wij cliënten een brief waarin we hen wijzen op de garantie mogelijkheid. Zij kunnen contact met 
ons opnemen als zij niet tevreden zijn over de geleverde zorg door specialistische jeugdzorg of als ‘de 
vraag’ binnen een jaar terugkeert. In dat laatste geval wordt teruggegrepen op onze contractuele 
garantietermijn met jeugdzorgaanbieders. Wij hebben in het afgelopen jaar geen reactie ontvangen van 
ontevreden cliënten. We hebben slechts enkele malen, op een hand te tellen, gebruik gemaakt van de 
garantiebepalingen bij gespecialiseerde aanbieders.

Klachten:
Voor jeugdzorg hebben wij, sinds 2016, een externe onafhankelijke klachtencommissie. Deze behandelt 
de klachten vanuit alle 9 gemeenten uit onze jeugdzorgregio. De klachtencommissie heeft in de afgelopen 
járen slechts 1 klacht behandeld vanuit de gemeente Steenbergen, die nog liep vanuit 2015. Bijgevoegd 
vindt u de het jaarverslag van de klachtencommissie. Naast de formele klachten hebben wij enkele malen 
per jaar een casus die niet naar tevredenheid is gelopen. Wanneer men aangeeft niet tevreden te zijn, 
hebben wij altijd een gesprek met de ouders/jeugdige en de coördinator CJG. Indien mogelijk en 
wenselijk sluit ook de jeugdprofessional aan. We proberen altijd de situatie op te lossen en uit te leggen 
waarom wij de stappen hebben gezet. Dit heeft er tot nu toe bijna altijd toe geleid dat men naar 
tevredenheid gehoord is en we de zaak hebben kunnen afsluiten.

Transformatiemonitor:
In de afgelopen járen heeft de GGD voor ons uitgebreid onderzoek gedaan naar de 
transformatiebeweging binnen het beleid jeugdzorg. Zij hebben gemeten op welke manier het beleid en 
de uitvoering bijdragen aan de doelstellingen uit ons jeugdbeleid. Deze doelstellingen zijn opgenomen in 
het beleidsplan 2015-2017. Het onderzoek door de GGD is uitgevoerd bij alle 9 gemeenten in onze 
jeugdzorgregio, het rapport bestaat uit twee delen. Het algemene beeld van de regio en specifiek voor de



gemeente Steenbergen. Hierdoor kunnen wij ons vergelijken met de overige gemeenten. De 
transformatiemonitor is in 2015, 2016 en 2017 en begin 2018 beschikbaar gekomen. De rapporten zijn als 
bijlage bijgevoegd. We krijgen vanuit deze transformatiemonitor het beeld dat de cliënttevredenheid goed 
is en de beweging naar voren is ingezet.

Verhalenweb:
We hebben recent een nieuw beleidsplan aan u voorgelegd,. Als onderdeel van de evaluatie van het 
vorige beleidsplan en tegelijkertijd als input voor het nieuwe beleidskader, hebben we een verhalenweb 
opgesteld. In dit verhalenweb zijn persoonlijke verhalen opgenomen met ervaringen van cliënten over 
jeugdzorg. Er is gesproken met ouders, jeugdigen, huisarts, peuterspeelzaalleidsters?, 
onderwijsprofessionals en jongerenwerkers. De verhalen zijn gebaseerd op ervaringen uit de hele 
jeugdzorgregio, niet specifiek Steenbergen en geven een goed algemeen beeld van de periode 2015- 
2017. Het verhalenweb geeft een goed beeld van de wijze waarop de jeugdzorg wordt ervaren door de 
diverse betrokkenen. Het verhalenweb is als bijlage bijgevoegd.

Conclusie cliënttevredenheid Steenbergen
Het beeld dat wij krijgen vanuit de verschillende bovenstaande bronnen, is dat het merendeel van de 
cliënten in de gemeente tevreden is over de gekregen hulp en ondersteuning. Er zijn enkele cliënten die 
niet tevreden zijn. Met hen gaan we, zoals gezegd, in gesprek om het op te lossen. Daarnaast hebben we 
oog voor de zaken die nog niet goed gaan en werken we continu aan verbetering.

Ontwikkeling nieuwe kwaliteitsmeting
Het meten van de kwaliteit van zorg is een fikse uitdaging. We zijn bezig met de ontwikkeling van een 
nieuwe kwaliteitsmeting die passend is bij de manier waarop jeugdzorg wordt verleend en die de 
verschillende huidige metingen vervangt. Het doel is om betrouwbare cijfers te krijgen en tegelijkertijd ook 
onze aanbieders administratief te ontlasten. Deze kwaliteitsmonitor gaat drie punten meten:
1. Doelrealisatie
2. Cliënttevredenheid
3. Uitval uit de zorgtrajecten

Om deze drie punten te kunnen meten, worden op dit moment verschillende meetinstrumenten ontwikkeld 
en opgesteld. Deze instrumenten zorgen er voor dat we straks in combinatie met de gegevens die we 
hebben over de zorgbesteding, een goed beeld krijgen over hoe we presteren als gemeentelijke toegang 
en als uitvoerende jeugdhulpaanbieders. De eerste resultaten worden aan het einde van het jaar 
verwacht. Een en ander is afhankelijk van de snelheid van implementeren bij zowel de gemeenten in de 
regio als bij de betrokken aanbieders.

Wij zullen in het voorjaar 2019 wederom de beschikbare cijfers over de cliënttevredenheid 2018 met u 
delen.

Hoogachtend, Z
burgemeester en wethouders van Steenbergen,/ 
de secretaris, de burgemeęster,
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