Hoe gaat het later?
Meerjarig onderzoek naar de ervaren effecten van jeugdhulp
Kinderen, jongeren en hun ouders zo goed mogelijk helpen bij
complexe vragen en problemen rondom opgroeien en
opvoeden. Dat is wat we willen. Samen met het gezin zoeken
we naar oplossingen die een stevige basis vormen om zelf
verder te gaan. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. We
willen graag weten of onze behandeling voldoende helpt om dit
doel te bereiken, niet alleen nu maar ook na afsluiting van de
hulp. De resultaten gebruiken we om onze hulp te verbeteren.
Hiervoor hebben Combinatie Jeugdzorg, Maashorst, Oosterpoort,
Sterk Huis en Tilburg University een meerjarig onderzoek opgezet
naar de ervaren effecten van de jeugdhulp. Het gaat hierbij om de
hulp aan kinderen en jongeren die bij start van de hulp 8 t/m 16 jaar
oud zijn en hun ouders. Het onderzoek wordt gedaan bij de
hulpvormen Specialistisch ambulant (hulp thuis), Dagbehandeling
en Dag- en nachtbehandeling (24-uurszorg).
Wat gaan we onderzoeken?
Vanaf september 2020 vragen we jongeren (vanaf 11 jaar) en ouders op verschillende momenten naar
hun ervaringen met de hulp en hoe het met ze gaat. Zij ontvangen hiervoor vragenlijsten op 4 momenten:
• bij start van de hulp
• bij afsluiting van de hulp
• 9 maanden na afsluiting van de hulp
• 1,5 jaar na afsluiting van de hulp.
Ook vragen we een aantal jongeren en ouders door middel van interviews wat het (positieve of
negatieve) verschil heeft gemaakt in de hulp.
Werkwijze
• Aan alle jongeren en ouders binnen de doelgroep vragen we bij de start van de hulp of ze mee willen
doen aan het onderzoek. Ze krijgen een brief met meer informatie en een toestemmingsformulier.
• De vragenlijsten die deelnemers op 4 momenten ontvangen, kunnen ze naar wens op papier of
digitaal invullen.
• Per ingevulde vragenlijst krijgen deelnemers als dank voor hun medewerking een cadeaubon (keuze
uit bioscoopbon of VVV cadeaukaart). Ouders krijgen een bon ter waarde van € 10,- en jongeren ter
waarde van € 7,50.
• We verwerken de antwoorden anoniem (zonder naam), dat wil zeggen dat de resultaten niet naar
een persoon te herleiden zijn.
• De resultaten delen we via onze communicatiekanalen en op aanvraag naar deelnemers.
Meer informatie
Heb je vragen over het onderzoek dan kun je contact opnemen met onderzoekcoördinator Bernadette
Janssen via e-mail: b.m.janssen@tilburguniversity.edu
Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMW met cofinanciering van Sterk Huis en Combinatie Jeugdzorg.

