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Aan de Raad,

Tijdens de vergadering van 28 februari jl. hebben wij u toegezegd om met ingang van juli u per 
kwartaal te informeren over het cyclisch proces om de kwaliteit van de eigen processen en 
jeugdzorginstellingen te verbeteren.

Daarnaast hebben wij u in de raadsmededeling van 3 juli 2018 u toegezegd om de cijfers over de 
cliënttevredenheid 2018 met u te delen. Middels deze raadsmededeling informeren wij u over beide 
onderwerpen die nauw met elkaar samen hangen.

De gemeente Steenbergen is vanuit de wet verplicht om de cliënttevredenheid te meten. Wij meten 
deze door gebruik te maken van verschillende instrumenten.
Daarnaast heeft het meten van kwaliteit in de regio West Brabant West de volle aandacht.

1. Meten cliënttevredenheid

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 2018 geen klacht behandeld vanuit de gemeente Steenbergen. Er is in 2018 een enkele keer 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 en 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 in 2018 altijd toe geleid dat men naar tevredenheid is gehoord 
en hebben we de zaak af kunnen sluiten.
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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.

2. Meten kwaliteit

Kwaliteitsmeting Jeugdhulp
De 9 gemeenten in West Brabant West (voortaan WBW) hebben als uitgangspunt dat sturen op 
en doorontwikkelen van kwaliteit essentieel is voor het realiseren van hoogwaardige ondersteuning 
van jongeren en gezinnen in kwetsbare posities. Om dit uitgangspunt te kunnen realiseren is vanaf 
2018 gestart met het project kwaliteitsmeting jeugdhulp. Dit is een vierjarig project waarin samen 
met toegangsteams, Gecertificeerde Instellingen (Gľs) en jeugdhulpaanbieders wordt gewerkt aan 
het meetbaar maken van kwaliteit en het inrichten van een dusdanige samenwerking waar van 
elkaar leren een belangrijk onderdeel is.

Het meten van de kwaliteit van zorg is een fikse uitdaging. Daarbij is een nieuwe kwaliteitsmeting 
nodig 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.

Status kwaliteitsmeting
De doelen die voor dit project in 2018 zijn gesteld zijn grotendeels behaald. De gegevens 
verzameling en - verwerking is gestart. Vanuit aanbieders ging dit sneller dan voor de lokale 
toegang. Dit had alles te maken met de goedkeuring rondom de verwerking van gegevens naar 
aanleiding van de APV.

Het gaat om een nieuwe manier van meten die voor aanbieders niet altijd past in hun huidige 
manier van werken. Dit betekent dat meer aanbieders zijn aangesloten zijn op het systeem dan dat 
er feítelijk gezien gegevens aanleveren. Met alle aanbieders die nog niet aanleveren is persoonlijk 
contact, over het algemeen zijn de reacties daarop positief.

Met betrekking tot de gecertificeerde instellingen loopt er een landelijke discussie over de aan te 
leveren indicatoren. Als regio willen we bij de landelijk te stellen indicatoren aansluiten om de 
administratieve last voor gecertificeerde instellingen te verminderen.

Door middel van cliëntbijeenkomsten worden verschillende doelgroepen uit dejeugdhulp benaderd 
om cliënt ervaringen middels persoonlijk contact te delen. De inzichten vanuit deze bijeenkomsten 
worden meegenomen in de kwaliteitsmonitor.

Resultaten
Eerste resultaten verwachten wij in het volgende kwartaal (Q3) te kunnen geven.
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Accountgesprekken
Om de kwaliteit van de Hoogcomplex aanbieders, de Gecertificeerde instellingen, Spring en het 
Expertteam te monitoren worden er ieder kwartaal accountgesprekken gevoerd, tijdens de 
accountgesprekken is er altijd een terugkoppeling van de ervaringen die lokale toegangen hebben 
en of de ervaringen die van cliënten teruggehoord zijn. Daaraan worden ook acties voor verbetering 
gekoppeld.

Inspectierapport Jeugdbescherming Brabant
Regio West Brabant West heeft JBB het afgelopen halfjaar de kans gegeven om aan de 
aandachtspunten te werken die zijn geformuleerd in het inspectierapport naar aanleiding van het 
Zwartboek. Op dit moment staan de vragen uit om meer inzicht te krijgen welke concrete 
verbeteringen er zijn. We verwachten u in het volgende kwartaal (Q3) concrete antwoorden te 
kunnen geven. Daarnaast zal het onderwerp op de agenda staan van de raadswerkgroep sociaal 
domein op 5 september 2019.

Hoogachtend, ,, )
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

elt, MBA
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