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BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN

Z. van Ginneken Paul Krugerstraat 1 0118-487114

ONDERWERP
Cliëntervaringsonderzoek Jeugd

Geachte heer/mevrouw,

Volgens artikel 2.10 van de Jeugdwet dient de gemeente jaarlijks een 
cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. Het CEO Jeugd werd jaarlijks 
uitgevoerd in het jaar volgend op het onderzoeksjaar. In opdracht van de gemeente is het 
onderzoek de afgelopen jaren uitgevoerd door het ZB|Planbureau middels de 
modelvragenlijst. Zij gaven zowel over het onderzoeksjaar 2016 als over 2017 aan dat de 
resultaten niet betrouwbaar zijn vanwege de lage respons. Om deze reden en de relatief 
hoge onderzoekskosten voeren wij dit jaar het onderzoek over 2018 niet uit. Tot op heden 
zijn er geen consequenties verbonden aan het niet uitvoeren van het onderzoek.

Doordat het CEO Jeugd al enkele jaren geen betrouwbare informatie oplevert, weten wij niet 
wat de ervaringen van onze jeugdige inwoners met jeugdhulp zijn. Wanneer de lokale 
toegang gerealiseerd is, bekijken we of het uitvoeren van het CEO Jeugd met voldoende 
respons mogelijk is en op welke wijze dat kan plaatsvinden. Daarnaast zullen we bekijken op 
welke andere wijzen waardevolle informatie opgehaald kan worden. Ook houden wij 
landelijke ontwikkelingen in de gaten voor alternatieve instrumenten om de cliëntervaringen 
met betrekking tot de Jeugdwet te monitoren.

Wij maken gebruik van data van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland om 
ontwikkelingen met betrekking tot de Jeugdwet te monitoren. Deze wijze van monitoren 
levert geen informatie over cliëntervaringen op, maar levert wel informatie op over het 
gebruik van Jeugdhulp. Bovendien wordt er momenteel gewerkt aan het ontwikkelen van 
een dashboard om informatie over Jeugdhulp te monitoren.
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Wij vertrouwen er op u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


