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Beste lezer, 

Wij vinden de mening van ouders en verzorgers over onze praktijk 
belangrijk. Daarom hebben we opnieuw een tevredenheidsonderzoek 
laten uitvoeren. Met de resultaten van dit onderzoek krijgen we zicht 
op hoe onze dienstverlening wordt ervaren en hoe we onze praktijk 
kunnen verbeteren. 

Voor het meten van de tevredenheid van ouders en verzorgers  hebben 
we een vragenlijst laten ontwikkelen. Deze is in 2012 en 2013, na 
 afronding van een behandeling, naar ouders en verzorgers verstuurd. 
In dit verslag vind je de resultaten van dit onderzoek en op basis 
 hiervan kun je zelf een oordeel vormen over onze praktijk. Wij danken 
alle ouders en verzorgers hartelijk voor hun tijd en moeite! We zijn blij 
met het gemiddelde rapportcijfer van 8,6 dat zij ons gaven en we gaan 
aan de slag met de tips die we van hen kregen. 

In de roerige tijd rondom alle aanpassingen in het zorgstelsel is er 
maar 1 ding wat onze prioriteit heeft:  goede hulp bieden aan  kinderen, 
jongeren, ouders en scholen. We blijven in ontwikkeling en bieden 
sinds dit jaar psychosociale hulpverlening, basis GGZ hulpverlening, 
didactische begeleiding en onderzoek op sociaal-emotioneel, cognitief 
en didactisch gebied. Op onze vernieuwde website kun je lezen met 
welke problemen kinderen, jongeren, ouders en scholen bij ons terecht 
kunnen en voor welke vergoedingen ouders in aanmerking  komen. 
Ook onze nieuwe medewerksters worden daar voorgesteld. Voor 
 huisartsen is er een handig verwijsschema te downloaden. 

In de aanloop naar 2015, waarin alle jeugdzorg door de gemeenten 
geregeld gaat worden, zijn we volop in gesprek met deze gemeenten 
om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Wij zijn blij 
dat we gesprekspartner zijn van de gemeenten en mee mogen denken 
over hoe de jeugdzorg in de nabije toekomst geregeld kan worden. 

Mocht je na het lezen van dit verslag nog vragen of opmerkingen 
 hebben, dan horen wij dat graag.

Groet,

Judith van Steenhoven 
maatschappelijk werkster
Christel van Steenhoven 
psycholoog NIP

Hoofdstraat 2b 
5121 JE Rijen  

Graaf Hendrik III plein 132 
4819 CL Breda

0161 23 28 13 
info@vansteenhoven.net
www.vansteenhoven.net
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ALGEMENE INFORMATIE

Mijn kind is een:
jongen 54%
meisje 46%

Dit is de leeftijd van mijn kind:
6 - 9 jaar 42%
10 -12 jaar 25%
13 -15 jaar 22%
16 jaar en ouder 11%

CONTACT

1. De medewerkers zijn vriendelijk

2.  De medewerkers nemen  
mij serieus  

3.  De medewerkers nemen  
mijn kind serieus

4.  De medewerkers doen  
hun best je te helpen 

5.  Het contact met de  
medewerkers is prettig

6.  De medewerkers hebben begrip  
voor de problemen van mijn kind

7.  De medewerkers zijn goed  
bereikbaar

8.  Ik heb voldoende contact  
(gehad) met de medewerkers

Opmerkingen:
– Per mail was het contact erg goed; jammer dat telefonische bereikbaarheid beperkter was.
–  Per mail goed bereikbaar per telefoon niet. Maar dat heb ik niet als storend ervaren aangezien dat 

er per mail steeds snel een reactie kwam.
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DESKUNDIGHEID

9.  De medewerkers hebben  
voldoende kennis om te helpen 

10.  Ik krijg duidelijk antwoord op  
mijn vragen 

11. Ik krijg goede adviezen 

12.  De medewerkers komen hun  
afspraken na 

Opmerkingen:
–  Voldoende kennis maar ook de eerlijkheid om aan te geven waar de grens ligt en wellicht naar een 

andere hulpverlener te gaan. Was uiteindelijk niet nodig, maar het geeft wel vertrouwen.

INFORMATIE

13.  Voldoende informatie over  
begeleidingsmogelijkheden

14.  Voldoende informatie over  
verandering bij mijn kind 

 
15. Ik ken de doelen uit het contract 

16.  Er wordt zorgvuldig omgegaan  
met onze persoonlijke gegevens

VERLOOP BEGELEIDING

17.  Na aanmelding volgt het  
kennismakingsgesprek snel

18.  Na de kennismaking start de  
begeleiding snel  

19. Het kennismakingsgesprek is goed
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Vervolg verloop begeleiding: 

20.  De huiswerkopdrachten  
zijn duidelijk 

21.  De ouderavond bij de groeps- 
training is goed

22. De evaluatiegesprekken zijn goed

23. Het evaluatieverslag is goed

24.  Doorverwijzing naar andere  
praktijk of instelling is goed

Opmerkingen:
– Helaas werd de sova-training uitgesteld.
– Goed advies gekregen voor uitgebreid psychologisch onderzoek  en  het waarom dit advies. 
–  Door de leeftijd van onze dochter was het met name haar proces. Zij wilde het graag op haar manier 

doen en daardoor hadden wij geen zicht op huiswerkopdrachten. Dat was prima maar als de ouders 
‘mis’ je dan wel een stukje.

–  Super hoe snel het opstarten van de behandeling ging! De dag erna al, dat gaf meteen een boost 
van vertrouwen voor ons allemaal!

DOEL EN RESULTAAT

25. De doelen uit het contract zijn goed 

26. De manier van begeleiden is goed

27.  De mening van mijn kind wordt  
belangrijk gevonden bij beslissingen

28.  Mijn mening wordt belangrijk  
gevonden bij beslissingen

29.  De doelen uit het contract  
zijn behaald

Opmerkingen:
– Doelen zijn niet helemaal behaald, dit lag met name aan het geen zin en inzet hebben van onze zoon.
– Grotendeels zijn de doelen behaald, wij zijn tevreden!
–  De gestelde doelen zijn doelen die de komende tijd nog blijven lopen voor ons. We weten hoe we 

hiermee verder kunnen. 
– We zijn meer dan verbaasd wat 5 sessies dan positieve verandering kan doen.
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ANDERE INFORMATIE

30. Ik weet dat er een vragenuur is 

31. Het is goed dat er een vragenuur is
 

32. Ik weet dat er een website is

33. De website is overzichtelijk
 

34. De website is informatief

35. De folders zijn duidelijk 

36. De openingstijden zijn goed

37.  De verhouding tussen de prijs  
en de kwaliteit is goed

38. Gemiddeld rapportcijfer

39.  Zou je de praktijk bij een  
ander aanraden als hun kind  
begeleiding nodig heeft?  

Opmerkingen:
–  Helaas werd bij ons de behandeling niet vergoed! Misschien kunnen jullie hiervoor wat uitgebreider 

info geven. Bijvoorbeeld op welke manier je het wel vergoed kan krijgen.
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hoofdstraat 2b
5121 je rijen

van steenhoven
praktijk voor jeugdhulpverlening

0161 23 28 13
www.vansteenhoven.net

VRAGEN

Wat kunnen wij doen om het rapportcijfer te vergroten?
–  Voel me prima bij jullie. Jullie geven een goed gevoel van vertouwen en als dat er 

niet is kan je ook geen doelen bereiken.
– Bereikbaarheid per telefoon vergroten.
–  Wellicht ergens op site vermelden, tijdstip waarop jullie zeker telefonisch bereikbaar zijn. 
– Sommige punten meer uitdiepen en breder, diepgaander aanpakken.
–  Niets, ben zeer tevreden. Vooral de snelheid vanaf het eerste telefoontje tot aan 

de behandelingen.
–  Helaas komt het dan toch op het verlagen van de prijzen of het bemiddelen voor 

 vergoedingen.
– Gewoon doorgaan.
– Niets veranderen! Misschien toch huiswerk wat toegankelijker aanbieden.
– Wij zijn echt heel erg tevreden en zeker heel goed geholpen!
–  Het is lastig oordelen wanneer je aan de zijkant het proces volgt. Onze dochter heeft 

er veel aan gehad en dat is het meest belangrijk.
–  Moeilijke vraag! Misschien nog wat tips bijv. literatuur/links voor meer achtergrond-

informatie te vinden zodat de ouders hun kind zelf verder kunnen begeleiden. 
– Openingstijden Breda verruimen.
– Geen idee! Wij zijn al zeer tevreden. 
–  Zou ik zo niet weten; ik denk dat de kosten voor mensen een belemmering kunnen zijn.

OVERIGE OPMERKINGEN

–  We zijn gewoon erg positief, ook onze zoon was erg tevreden. Alleen écht jammer 
van de problemen met facturatie naar zorgverzekeraar. Maar de medewerking van 
jullie was wel erg goed en behulpzaam. 

–  Bedankt nogmaals voor de goede hulp die onze dochter heeft gekregen, hier 
 kunnen we mee verder met haar, t heeft haar echt wel geholpen!! 

–  Over het algemeen zijn wij zeer tevreden.
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