
van steenhoven
praktijk voor 
jeugdhulpverlening

verslag tevredenheidsonderzoek
2016—2017

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 dienst
verlening 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 2016 en 2017, na afronding van 
een behandeling of onderzoek, naar ouders en verzorgers verstuurd. In dit 
 verslag vind je de resultaten van dit tevredenheidsonderzoek 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. Een aantal van de tips zijn inmiddels ook 
al opgevolgd, zoals gezelligere aankleding in de gesprekskamers. 

We ervaren de positieve uitkomsten van het onderzoek als een compliment 
voor het werk dat we doen. Het is voor ons vanzelfsprekend dat we goede 
hulp bieden aan kinderen, jongeren, ouders en scholen en we zijn blij dat dit 
gewaardeerd wordt door ouders.

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

Namens het hele team, 

Judith van Steenhoven
Christel van Steenhoven

info@vansteenhoven.net 
www.vansteenhoven.net

0161–232813 
076–7502433

Hoofdstraat 2b 
5121 JE Rijen

Backer & Rueb gebouw 
Speelhuislaan 173 
4815 CD Breda
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ALGEMENE INFORMATIE

CONTACT 0%      20%    40%      60%     80%       100%

Mijn kind is een:
jongen 30%
meisje 70%

Aantal ingevulde  vragenlijsten: 43

De leeftijd van mijn kind is:
5—9 jaar 21%
10–12 jaar 33%
13–15 jaar 26%
16 jaar en ouder 21%

  n.v.t.   helemaal 
eens

 eens  neutraal  oneens   helemaal 
oneens

1. Medewerkers vriendelijk

2. Nemen mij serieus

3. Nemen mijn kind serieus

4. Doen hun best je te helpen

5. Prettig contact

6. Begrip voor problemen kind

7. Goed bereikbaar

8. Voldoende contact

 Opmerkingen:
–  Fijn om tussendoor mailcontact te hebben!
–  Het is erg fijn hoe de behandelaar met de gehele situatie is omgegaan. Zij  heeft ons kind 

ten alle tijden voorop gesteld en mij in de hele periode dat ons kind daar behandeld werd 
goed geholpen op wat voor manier dan ook. Ik zie dat mijn kind flinke stappen vooruit heeft 
gemaakt in die periode, erg fijn om te zien en te merken dat ze nu beter kan verwoorden hoe 
en wat. Dit helpt haar maar mij ook zeer zeker.

–  Het is fijn dat we al na vijf keer een gesprek hadden en daarna meer mailcontact konden 
hebben: zo hadden we een beter zicht op wat er gebeurde… fijn dat er zo serieus omgegaan 
werd met ons!



DESKUNDIGHEID

INFORMATIE

0%      20%    40%      60%     80%       100%

0%      20%    40%      60%     80%       100%

  n.v.t.   helemaal 
eens

 eens  neutraal  oneens   helemaal 
oneens

  n.v.t.   helemaal 
eens

 eens  neutraal  oneens   helemaal 
oneens

9. Voldoende kennis

10. Duidelijk antwoord op vragen

11. Goede adviezen

12. Komen hun afspraken na

13. Vold. informatie mogelijkheden

14. Vold. informatie over veranderingen

15. Doelen bekend

16. Zorgvuldig met pers. gegevens
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VERLOOP VAN DE BEGELEIDING

DOEL EN RESULTAAT

  n.v.t.   helemaal 
eens

 eens  neutraal  oneens   helemaal 
oneens

  n.v.t.   helemaal 
eens

 eens  neutraal  oneens   helemaal 
oneens

0%      20%    40%      60%     80%       100%

0%      20%    40%      60%     80%       100%

25. Doelen contract goed

26. Manier begeleiden goed

27. Mening kind belangrijk

28. Mening ouder belangrijk

29. Doelen zijn behaald

 Opmerkingen:
–  Fijn om te werken met doelen en die eventueel tussentijds te kunnen bijstellen.
–  Er is een goed begin gemaakt, nog meer begeleiding nodig. De probleemgebieden van 

ons kind zijn wel veel duidelijker geworden.
–  Het wisselt bij ons kind per dag. Deze week toch weer terugslag door vervelende opmer

kingen van één klasgenoot waardoor hij zich weer uit het veld laat slaan. Zal werken  blijven 
voor hem dus. Maar ik kan ook eigenlijk niet anders verwachten. Je hoopt dat hij daar 
 immuun voor wordt door de behandeling maar ik snap wel dat dat onmogelijk is.

–  Fijn dat er tussentijds bijgesteld werd! Dat had zeker een positief effect.

17. Snel kennismakingsgesprek

18. Begeleiding start snel

19. Goed kennismakingsgesprek

20. Huiswerkopdrachten duidelijk

22. Evaluatiegesprekken goed

23. Evaluatieverslag goed

24. Doorverwijzing goed

 Opmerkingen:
–  Zou fijn zijn als er meer informatie is over doorverwijzingen, hadden het idee dat het 

 opgezocht moest worden. Groepsbehandeling zou fijn zijn als jullie dat aanbieden.
–  Tussen onderzoek en behandeling zat helaas wel heel veel tijd.
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ANDERE INFORMATIE

  niet gezien   helemaal 
eens

 eens  neutraal  oneens   helemaal 
oneens

 ja  misschien  nee

0%      20%    40%      60%     80%       100%

0%      20%    40%      60%     80%       100%

31. Vragenuur goed

33. Website overzichtelijk

34. Website informatief

35. Folders duidelijk

36. Openingstijden goed

37. Prijs-kwaliteitverhouding goed

 Opmerkingen:
–  Het tijdstip waarop de behandeling plaats kon vinden was beperkt tot 1 dag nl woensdag. 

Dat is lastig plannen. Vanwege de ziekte van behandelaar werd dit wel aangepast, maar in 
eerste instantie dus weinig mogelijkheden.

30. Vragenuur bekend

32. Website bekend

39. Praktijk aanraden bij anderen
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WAT KUNNEN WIJ DOEN OM HET RAPPORTCIJFER TE VERGROTEN?

OVERIGE OPMERKINGEN

–  Wat ons betreft hooguit meer mogelijkheden tot afspreken binnen Breda, maar het was 
 prima zo.

–  Je moet altijd ruimte houden voor groei 
–  Het zou fijn zijn als kinderen meer buiten schooltijd terecht kunnen. Wij vonden dat er 

in  eerste instantie vrij veel tijd overheen ging voordat we de uitslag kregen.
–  ’s Avonds meer tijd om kinderen te behandelen zodat ze niet in de knoop komen met school.
–  Dat weet ik dan weer niet maar een 8 is een mooi cijfer denk ik.
–  Planningstool op de website. Groepsbehandelingen
–  Niks – het is al een topcijfer! 

–  Wij vonden het zeer fijn om met de behandelaar te werken al vind ons kind het best eng 
om het helemaal  los te laten. Maar wij hebben er de volste vertrouwen in  dat het ons gaat 
lukken. Dank je wel!

–  We zagen op de website dat jullie ook een locatie in Breda hebben, jammer genoeg moesten 
we voor alle afspraken naar Rijen komen, dat hadden we van te voren niet zo ingeschat.

–  Zeer kundige en prettige praktijk. Fijne samenwerking gehad en goede resultaten  behaald 
voor onze zoon. Dank je wel.

–  Wij zijn nu 2x geweest voor onze dochter bij de praktijk. En we hebben beide keren als zeer 
prettig ervaren. Onze dochter voelde zich hier erg gehoord en had met beide keren een klik 
met de therapeuten.

–  Heel erg bedankt voor de positieve invloed op ons en ons kind! We zijn er van overtuigd 
dat dit interventies zijn geweest die haar leven blijvend positief beïnvloed hebben!

Rapportcijfer gemiddeld:  8,5
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ALGEMENE INFORMATIE

CONTACT 0%      20%    40%      60%     80%       100%

Mijn kind is een:
jongen 48%
meisje 53%

Aantal ingevulde  vragenlijsten: 40

De leeftijd van mijn kind is:
5—9 jaar 45%
10–12 jaar 25%
13–15 jaar 20%
16 jaar en ouder 10%

  n.v.t.   helemaal 
eens

 eens  neutraal  oneens   helemaal 
oneens

1. Medewerkers vriendelijk

2. Nemen mij serieus

3. Nemen mijn kind serieus

4. Doen hun best je te helpen

5. Prettig contact

6. Begrip voor problemen kind

7. Goed bereikbaar

8. Voldoende contact

 Opmerkingen:
–  Het was een prettige ervaring.
–  Ik heb 2x gebeld maar kreeg het antwoordapparaat.
–  Voelt SUPER goed bij jullie!
–  Ik ben zeer tevreden over van Steenhoven. Voel me echt begrepen en ze gaan zeer goed 

om met mijn kind. Dikke duim.

Rapportage evaluatieformulieren 2016—2017:  
Onderzoek
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DESKUNDIGHEID

INFORMATIE

0%      20%    40%      60%     80%       100%

0%      20%    40%      60%     80%       100%

  n.v.t.   helemaal 
eens

 eens  neutraal  oneens   helemaal 
oneens

  n.v.t.   helemaal 
eens

 eens  neutraal  oneens   helemaal 
oneens

13. Vold. informatie mogelijkheden

14. Vold. informatie over antwoorden

15. Zorgvuldig met pers. gegevens

16. Na aanmelding volgt onderzoekstraject

 Opmerkingen:
–  Uitermate tevreden over hoe alles is verlopen.
–  Ik heb een intakegesprek gehad waar alles in werd verteld, ik ging met een begrepen 

 gevoel weg.

9. Voldoende kennis

10. Duidelijk antwoord op vragen

11. Goede adviezen

12. Komen hun afspraken na

 Opmerkingen:
–  Ik vind de spreekkamers erg sfeerloos. Er ontbreekt een stukje warmte in de inrichting. 

De wachtruimte is erg gericht op kleine kinderen. Er staan boekjes en speelgoed voor 
de kleintjes, maar er is niets voor kinderen van bovenbouw basisschool en ouder.

–  De medewerker heeft mij aangeboden om mee te gaan naar school om het verslag door 
te nemen met de docent, TOP!
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VERLOOP VAN DE BEGELEIDING

  n.v.t.   helemaal 
eens

 eens  neutraal  oneens   helemaal 
oneens

0%      20%    40%      60%     80%       100%

17. Intakegesprek goed

18. Tijd tussen onderzoeksafspraken kort

19. Uitslaggesprek volgt snel

20. Uitslaggesprek goed

21. Onderzoeksverslag goed

22. Conclusies en adviezen duidelijk

23. Antwoord gegeven op vragen

24. Doorverwijzen goed

 Opmerkingen:
–  Uitslag komt niet als een verrassing, wij hopen met de vervolgbehandeling goede resultaten 

te boeken. Zowel voor ons als ouders als voor ons kind.
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ANDERE INFORMATIE

  niet gezien   helemaal 
eens

 eens  neutraal  oneens   helemaal 
oneens

 ja  misschien  nee

0%      20%    40%      60%     80%       100%

0%      20%    40%      60%     80%       100%

30. Vragenuur bekend

32. Website bekend

39. Praktijk aanraden bij anderen

31. Vragenuur goed

33. Website overzichtelijk

34. Website informatief

35. Folders duidelijk

36. Openingstijden goed

37. Prijs-kwaliteitverhouding goed

 Opmerkingen:
–  neutraal ingevuld, omdat het onderzoek vergoed is en ik niet weet wat de prijs is.
–  In het verslag mis ik de grafieken die tijdens het gesprek wel zijn getoond.
–  Week na de uitslag naar huisarts geweest, zij had nog geen uitslag gekregen van praktijk 

en heeft ons wel doorverwezen.
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WAT KUNNEN WIJ DOEN OM HET RAPPORTCIJFER TE VERGROTEN?

–  Terugkoppeling wanneer alle informatie is ontvangen en opgestuurd naar gemeente 
t.b.v.  vergoeding.

–  Volgens mij gaat het goed zo, ik ben tevreden.
–  Opletten bij het printen van het verslag. De oranje rand zat ondersteboven…hahaha.
–  De praktijk komt qua inrichting wat koud/minimaal over. Mag best wat warmer en gezelliger.
–  De wachttijden tussen aanmelding en begin onderzoek zou korter mogen.
–  Wij zijn heel tevreden over de praktijk op alle onderdelen. Alleen hebben we lang moeten 

wachten tussen het aanmelden en het onderzoek. We hadden wel gezien dat dat op veel 
plaatsen het geval was.

Rapportcijfer gemiddeld:  8,7
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OVERIGE OPMERKINGEN

–  Een aantal vragen kan ik op dit moment nog niet beantwoorden of heb ik geen mening over 
omdat ik daar nu (nog) geen ervaring mee heb

–  Hele lieve mensen


