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Bijlage 1: Enquête 
  
Hoi!   
 
Tof dat je mee doet! 
 
Wij, de Jongerenraad en Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht zijn benieuwd wat jij vindt van de hulp 
aan jongeren in Dordrecht. Wat gaat er goed en wat kan beter? Jouw antwoorden en adviezen geven 
we mee aan de gemeente. Er worden 10 bioscoopbonnen verloot onder de invullers. 
Als je wil, kunnen we je de antwoorden en adviezen sturen. 
 
Invullen kost ongeveer 5 minuten. 
 
Screeningsvraag 

1. Waar ben je woonachtig? 
Dordrecht 
Anders 
 

 Indien ‘Anders’ wordt ingevuld, word de persoon bedankt voor het meedoen aan de enquête, 
aangezien diegene buiten de doelgroep valt. 

 
Algemeen 
2. Wat is je leeftijd? 
12 tot en met 15 jaar 
16 tot en met 18 jaar  
19 tot en met 21 jaar 
22 tot en met 23 jaar 
Ouder, namelijk: 

 
3. Opleiding  
Met welke opleiding ben je bezig of heb je afgerond 
VMBO 
MAVO 
HAVO 
VWO 
MBO 
HBO 
Universiteit 
Anders, namelijk: 
 
4. Hoe ziet je woonsituatie eruit? 
Ik woon met mijn beide ouders 
Ik woon bij één van mijn ouders 
Ik woon op mezelf 
Ik woon begeleid/ op een woongroep of gezinsvervangend thuis 
Anders, namelijk: 
 

HULP 
Weet jij waar je hulp kunt vinden? En/of maak je gebruik van hulp? 
De volgende vragen over deze hulp 
 
Over mij: 
Selecteer de opties die van toepassing zijn: 

- Ik zorg voor iemand in mijn naaste omgeving (Is er bij jou thuis/ in de buurt iemand lang ziek, 
gehandicapt, verslaafd in de war of depressief? En moet je daarom thuis vaak meehelpen of 
voor een familielid zorgen?) 

- Ik heb te maken gehad met misbruik en/of mishandeling (lichamelijk of mondeling) 
- Ik heb (weleens) schulden of moeite om rond te komen 
- Ik voel mij regelmatig eenzaam 
- Niet van toepassing 
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 Bij het invullen van ‘Niet van toepassing’ wordt de invuller doorgestuurd naar vraag 6. 
 
Vragen bij geselecteerde opties: 

5. Je geeft aan dat je …. [Optie invullen]. Heb je hier hulp bij nodig? 
Ja, maar ik heb die (nog) niet (gezocht) 
Ja, ik heb ondersteuning gezocht 
Nee 
Weet ik niet 
Anders, namelijk: 
 

6. Weet je waar je hulp kunt vinden als je het nodig hebt? 
(Je kunt meerdere antwoorden selecteren) 
Nee, geen idee 
Ja, ik zou ondersteuning zoeken/ heb ondersteuning gezocht bij familie, vrienden of kennissen 
Ja, ik zou ondersteuning zoeken/ heb ondersteuning gezocht bij iemand/ medewerker van 
school 
Ja, ik zou ondersteuning zoeken/ heb ondersteuning gezocht bij mijn (huis)arts 
Ja, ik zou ondersteuning zoeken/ heb ondersteuning gezocht bij een jongerenwerker/ 
wijkcoach/ buurtwerker/ wijkagent 
Ja, ik zou ondersteuning zoeken/ heb ondersteuning gezocht bij iemand anders, namelijk: 

 
8. Krijg je jeugdhulp* of heb je de afgelopen tijd jeugdhulp gehad?   

*Bijvoorbeeld coaching, gesprekken, training, therapie of (tijdelijk) ergens anders wonen. 
Ja 
Nee 
 

 Bij ‘Ja’ onderstaande vragen. 
 Bij ‘Nee’ wordt de invuller doorgestuurd naar vraag 19. 
 

HULP KRIJGEN 
 

9. Ik heb de hulp (gevonden) die ik nodig had: 
Ja  
Soms 
Nee 
Anders, namelijk … 

10. Is in de tijd dat je moest wachten op jeugdhulp je situatie verslechterd: 
Ja  
Soms 
Nee 
Anders, namelijk … 
 

OVER DE HULP 
11. Ik kreeg voldoende informatie over de hulp 

Ja  
Nee 
Anders, namelijk … 

12. Beslissingen over de hulp worden samen met mij genomen 
Altijd  
Vaak 
Soms 
Nooit 
Anders, namelijk … 

13. Ik voel me serieus genomen door de hulpverlener(s) 
Altijd  
Vaak 
Soms 
Nooit 
Anders, namelijk … 
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14. Mijn hulpverlener heeft tijd en aandacht voor mij 
Altijd  
Vaak 
Soms 
Nooit 
Anders, namelijk  

 
RESULTAAT HULP 

15. Door de hulp is mijn situatie verbeterd 
Ja  
Enigszins 
Nee 
Anders, namelijk   

               
            

 
TOT SLOT 
De laatste vragen! 
  

16. Wat vind/vond je goed aan de 
hulp of begeleiding?  

  

  
  

17. Wat vind/vond je minder 
goed?  

  
  
  
  

  
  

18. Heb je nog andere 
opmerkingen?  

  
  
  
  

 
 

19. We willen graag nog een keer praten met je over de uitkomsten van dit onderzoek, 
samen met andere jongeren. Mogen we je hiervoor uitnodigen (via mail of app)? 

      Je antwoorden blijven volledig anoniem! 
Ja, je mag mij mailen/appen voor een pizzabijeenkomst. Mijn mailadres/nummer is …. 
Nee 

 
20. Ik wil de antwoorden en adviezen ontvangen. Je wordt niet benaderd en je antwoorden blijven 

volledig anoniem. Mijn mailadres is:  …. 
 

21. Als ik de bioscoopbon win, stuur mij dan een appje/mail naar …. Je antwoorden blijven 
volledig anoniem. 

 
Hierna wordt de deelnemer bedankt voor de deelname. 
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Bijlage 2: Resultaten enquête jeugdhulp februari 2020  
 
Opleiding  
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Woonsituatie  
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Over mij  
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Weet je waar je de hulp kan vinden die je nodig hebt? 
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Ik heb de hulp gevonden die ik nodig had  

 

 
 

Ik kreeg voldoende informatie over de hulp 
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Beslissingen over de hulp worden samen met mij genomen  

 

 
 
Ik voel me serieus genomen door de hulpverlener(s)  
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Mijn hulpverlener heeft tijd en aandacht voor mij  

 

 
 
 
Door de hulp is mijn situatie verbeterd  
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Is in de tijd dat je moest wachten op jeugdhulp je situatie verslechterd?  
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Opleiding 
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Woonsituatie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Over mij 
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Je geeft aan dat je te maken hebt gehad met misbruik en/of mishandeling  heb je hier hulp bij nodig? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je geeft aan dat je zorgt voor iemand in je naaste omgeving, heb je hier hulp bij nodig? 
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Je geeft aan dat je moeite hebt met rondkomen en (weleens) schulden hebt, heb je hier hulp bij 
nodig? 

 
 
Je geeft aan dat je je regelmatig eenzaam voelt, heb je hier hulp bij nodig? 
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Weet je waar je hulp kan vinden als je het nodig hebt? 
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Ik heb de hulp (gevonden) die ik nodig had 

 
Is in de tijd dat je moest wachten op jeugdhulp je situatie verslechterd? 

 
 
Ik kreeg voldoende informatie over de hulp 

 
 
Beslissingen over de hulp worden samen met mij genomen 
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Ik voel me serieus genomen door de hulpverlener(s) 
 

 
 
Mijn hulpverlener heeft tijd en aandacht voor mij 

 
 
Door de hulp is mijn situatie verbeterd 
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Bijlage 3 Opmerkingen over de jeugdhulp 
 

1. Wat vind/vond je goed aan de hulp of begeleiding? 

 Ze keken precies naar wat ik nodig had, en niet de mensen om me heen 

 Dat er goed geluisterd werd, maar geen actie ondernomen werd 

 Ze kwamen hun afspraken na 

 Aandacht en luisteren 

 Hij luistert naar mij en probeert samen met mij een oplossing te vinden ipv mij te vertellen wat 
ik “moet” doen 

 Dat ik serieus werd genomen en ik echt geholpen ben door mensen die het met liefde en 
passie doen. Ik mis mijn therapeute en socio’s daardoor ook nog vaak omdat ze mij zoveel 
steun en aandacht hebben gegeven. 

 Persoonlijk  

 Op dit moment wordt er met mij gewerkt aan een toekomst en plan. Hoewel dat vroeger 
anders was.  

 Ze hielpen mij sterker worden in de situatie 

 Ik kreeg meer informatie over mijn situatie  

 Mijn hart luchten werkt wel  

 Het heeft veel en goed geholpen 

 Ze helpen bij gedrag en proberen een oplossing te zoeken 

 Goede gesprekken gehad en verder gekeken 

 ik vond dat de jongeren goed waren samengesteld 

 Aardig persoon 

 Ze helpen bij gedrag en proberen een oplossing te zoeken 

 Begrip 

 Ik vond het goed hoe ze omgingen met mijn verwerkingsproces 

 Veel aandacht 

 Dat 1 iemand mij in ieder geval hielp 

 Dat er iemand was die verder keek dan de vraag zelf.  

 Je kunt ergens je ei kwijt, er is iemand die naar je luistert 

 Er wordt altijd naar mij geluisterd en met mij overlegt  

 Het was nodig om m’n ouders uit elkaar te halen, ik ben blij dat dat gebeurd is 

 Onvoorwaardelijke houding van mijn therapeut 

 Ik kon vertellen waar ik mee zat 

 Het hielp me. 

 Dat er de tijd wordt genomen en alles op mijn tijd kan.  

 Ze is erg goed in haar vak 

 Erg meedenkend. 

 Tijd om je verhaal te doen zonder onderbreking. 

 Het was heel flexibel, ik kon zelf aangeven waar ik het over wilde hebben en waar ik behoefte 
aan had. 

 ik kan er altijd mn verhaal kwijt als ik niemand heb 

 Er is een luisterend oor 

 Erg goed, ik word als een persoon benaderd.  

 Moet het nog krijgen. Maar vrienden en familie hebben me heel erg geholpen  

 Goed lol 

 Ze observeerden me goed en wisten mij soms goede vaardigheden te leren 

 De begeleider probeert zich in jouw schoenen te zetten om je zo veel mogelijk te begrijpen. 

 Aardig 

 Voor mij klaar staan wanneer nodig 

 Het was persoonlijk  

 Beseffen dat het normaal is om een dipje te hebben. Iedereen heeft dat wel eens. 

 dat ik er eindelijk over kon praten zonder ‘zielig’ te zijn 

 Het was voor het eerst binnen een kortere termijn dat ik terecht kon. 

 Hulp van een professional zoals een psycholoog kan je erg helpen 

 Dat ik best veel vrijheid had in het kiezen van de onderwerpen van de ondersteunende 
gesprekken., 

 Dat ik mijn verhaal kwijt kon 
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 Goede doorverwijzing via huisarts 

 Niet zo veel, werd soms uitgescholden 

 Er is de benodigde hulp 

 Als ik iets aangeef wordt er iets mee gedaan  

 Ik kon daar mijn ei kwijt, maar daar is dan alles ook mee gezegd. Het was fijn om uit te huilen 
bij een onbekende maar of zij mij daadwerkelijk heeft geholpen? Nee! Ze vertelde mij alleen 
dat ik zielig was en dat ze het allemaal zo erg vond. Heb daar wat aan gehad, nee zeker niet. 

 Persoonlijk 

 Ze hebben me er boven op geholpen 

 veel aandacht 

 Het begrip 

 Dat ze willen helpen. 

 Dat ik mij gevoelens kan uiten & erover kan praten 

 Er werd echt naar mij geluisterd 

 Ze nemen mij serieus 

 Ze laat me altijd uitpraten 

 Sommige waren echt top en namen echt de tijd voor je 

 Eigenlijk alles wel  

 Ze luistert  

 De manier hoe ze met me om ging was heel vertrouwd. En er werd veel tijd genomen. 

 Dat er naar mij werd geluisterd 

 Mijn laatste hulpverlener nam mij serieus en deed zijn werk goed en heeft nooit geprobeerd 
mijn gevoelens te kwetsen 

 De begeleider probeert zich in jouw schoenen te zetten om je zo veel mogelijk te begrijpen. 

 Vaste tijden 

 Dat ze luisteren 

 Snel schakelen en organiseren, zoontje met een meervoudige beperking en jeugdteams 
hebben een kdc ingeschakeld en jeugdhulp vervoer 

 Dat ze kijken naar jou als persoon en niet als een nummer 

 Soms hadden ze goede en wijze woorden 

 "Mijn begeleiding in het verleden ging erg slecht. Al sinds me 9de in de hulpverlening 
vanwege verslaving problemen rondom me vader.  

 Daarna voor mezelf tot nu.  

 Pas in het afgelopen 2 jaar via stichting Timon de hulp gevonden die ik zocht. Ook al duurde 
dat ook wel lang. " 

 Ik ben een aantal instanties langs geweest en heb uiteindelijk de goede instantie gevonden 
die mij kon helpen 

 Persoonlijk en goed bereikbaar 

 Er werd naar mij geluisterd 

 Persoonlijkheid en kennis 

 Er werd gekeken naar mijn situatie  

 Doelgerichte gesprekken 

 De aandacht 

 Ik kreeg aandacht en hulp die ik thuis niet kreeg, en dat werd aangesloten op wat ik nodig had 

 ja alles 

 Dat ik weet dat er iemand is die om me geeft en weet hoe ze mij kunnen helpen met 
problemen die ik aan geef.  

 Mijn psycholoog kon erg goed luisteren en had geen vooroordelen 

 Communicatie, inzet 

 Dat ik medicatie kreeg 

 Wordt naar individu gekeken  

 Onderdak en waar ik wel terecht kon ipv slechte thuissituatie.. 

 Dat t helpt 

 Het helpen  

 Ik kon zelf dingen aangeven en er is naar me geluisterd, hoewel ik geen 18 ben. 

 Ze luisteren altijd naar je 

 Dat ze naar me luisteren 
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 Het was voldoende  

 Dat ik me wel op mn plek voel 

 dat ze naar je luisteren en ook naar jouw mening luisteren als er beslissingen worden 
gemaakt. 

 Ze hielp mij best oké maar ik ben er niet beter van geworden 

 Ik kon mn verhaal kwijt  

 Niet opdringerig  

 Alles 

 Duidelijke afspraken 

 Ze zijn der altijd voor mij 

 Het hielp mij om mijn leven uiteindelijk te leven zoals ik het wens. 

 Nemen de tijd voor je 

 Ze waren aardig.  

 Dat ze wel goed naar jouw luisteren 

 Dat het geen onkosten met zich mee heeft gebracht 

 Het was "straight to the point ".  Dit heb je en dit gaan we eraan doen  

 de praktische tips en inzicht 

 zij hebben met mij gezocht naar een een oplossing  

 Ze geven je complete aandacht 

 De uitkomst 

 Dat ik het snel kon krijgen via de huisarts 

 Niks was goed, het was altijd de scheuld van het kind niet de ouder. 
 
 

2. Wat vind/vond je minder goed? 

 Ze hebben me verkeerde medicatie gegeven 

 De lange wachtlijsten. 

 Het kost veel geld als het niet in de verzekering zit  

 Dat je toch heel lastig therapie kan krijgen door de lange lijsten 

 Veel ziekteverzuim onder hulpverleners 

 Lange wachttijd  

 De gesloten machtiging. De niet aansluitende en niet passende 'hulp'. De dwang.  

 Dat de huisarts je vaak niet geloofd of te laat ingrijpt 

 De hulp was via hun kennis uit boeken en internet en niet specifiek voor mij persoonlijk, zo 
voelde het soms alsof ze niet naar mij luisterden 

 Dat je niet de juiste hulp gelijk kan krijgen, ook werd ik geweigerd bij instanties  

 Het heeft lang geduurt 

 Dat het niet heel erg helpt me gedrag 

 Veel dwang gebruikt wat niet nodig was 

 er werd amper tijd besteed aan de jongeren en de wachttijden waren te lang. ook werd er te 
klinisch behandeld zonder enige vriendschappelijke (voor zover dat kan) steun. 

 Elke sessie vergeten wat er vorige sessie al gezegd is 

 Dat het niet heel erg helpt me gedrag 

 Het protocol waar men zich te sterk aan houdt 

 Dat ze zo nu en dan haast hadden  

 Overhaaste beslissingen 

 Het was geen prettige man die mij voor mijn problemen de schuld gaf 

 Dat ze soms zeiden dat ik me aanstelde 

 Dat ik direct aan de medicatie moest 

 Ze hebben je maak niet meer te bieden dan praten en medicatie 

 soms word er een hele langdradige uitleg gegeven en kan ik mijn aandacht er niet meer bij 
houden  

 Alles was wel prima 

 Afspraken plannen ging vaak fout 

 Ze behandelde mij voor mijn gevoel vaak jonger dan dat ik was 

 Dat mijn moeder ingelicht moest worden terwijl ik 20 ben.  

 Heb nog geen negatieve punten 



23 
 

 Ik had lange wachttijden en weinig duidelijkheid. 

 Betuttelend. 

 Het moest volledig uit mij komen. De hulpverlener heeft me geen handvatten geboden, ik 
moest alles uit mezelf halen. 

 we wisten allebei geen manier waardoor ik me beter zou voelen 

 Weinig hulp, veel praten 

 De wachttijden, overwerkt personeel  

 Onbegrip, makkelijk over dingen denken, niet de goede hulp op het goede moment 
inschakelen (denk aan crisisdienst), psychiaters die door personeeltekort geen tijd hebben 
voor medicatiecontrole, als je klachten te complex zijn word je weg gestuurd, te snel 
verkeerde diagnoses geven waardoor je verkeerde behandeling krijgt en omdat dit niet 
aanslaat dit je wanhoop verergert, etc 

 De naaktfoto's 

 Wat ik begreep is dat er weinig geld is vanuit gemeente als het gaat om eerlijke tarieven te 
betalen aan zorgorganisaties 

 Wachtlijst 

 Zweverige opdrachten 

 dat ik soms het gevoel had dat er niet echt naar mij geluisterd werd 

 Mijn verhaal is door een professional dusdanig verdraait dat na het lezen van de "brief" ik 
enigszins weer terug ben gevallen in de oude situatie 

 Ik vond de maatschappelijk medewerkster van school waarmee ik gepraat heb niet fijn om 
mee te praten.  

 Dat hij altijd te laat was 

 Dat ik niet langs kon gaan als er die dag iets gebeurde. Omdat diegene niet op school was 
bijvoorbeeld 

 Geen idee 

 Dat ze zeiden dat ik me teveel aanstelde en alles overdreef 

 Lange wachtlijst  

 Lang wachten 

 Vaak invalhulpverleners  

 Dat ze mij zo zielig vond, je moet me helpen en geen medelijden hebben daar kom ik niet 
voor. 

 Niet altijd de juiste benadering 

 Ze nemen je niet altijd serieus 

 soms duurt het heel lang voordat je hulp krijgt en ik heb het idee dat de hulpverleners meer 
naar me ouders luisteren dan naar mij 

 Het doorzettingsvermogen 

 Dat ze doen alsof je achterlijk bent. 

 Dat ik me niet altijd begrepen voelde 

 De lange wachttijden 

 Het wachten op hulp 

 Dat ik om de week met haar praat 

 Sommige namen je niet serieus of hadden totaal geen aandacht voor je 

 Af en toe de communicatie  

 Mijn eerste hulp verlener nam mij nooit serieus en heeft me heel vaak opzettelijk gekwets ook 
werd ik onrespectvol behandeld en voelde ik me meer als nummertje dan een echt persoon 
de hulpverlener wist dat ik suicidaal was en heeft mijn situatie alleen maar verslechterd 

 Groepsverband 

 Dat ze me niet hielpen 

 Geen problemen tot nu toe 

 Dat al heel gauw de regie van je over wordt genomen, het zou fijn zijn als ze je even laten 
ademhalen en zelf nadenken.  

 Te vaak pushen wilde hun eigenzin doorzetten 

 Het duurt allemaal te lang. Wachttijden zijn te lang en te weinig plek  

 Ik moest erg lang wachten tot ik terecht kon en het duurde best lang voordat we een juiste 
instantie hadden  

 Werd slecht geluisterd, werd niet serieus genomen, en werd gedwongen om gezin thearpie te 
nemen of anders werd behandeling stop gezet  
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 Veel administratie / lastige brieven 

 Ze konden niet veel doen aan de situatie 

 Elke keer dezelfde vorm van afspraak  

 Er werd niet gekeken naar mij als persoon 

 Wachttijden  

 soms ga je je er slecht door voelen 

 De begeleiding 

 Het rapporteren/overdragen  

 Veel onduidelijk, en vanaf het moment dat ik 18 werd kreeg ik het gevoel dat ze zsm van me 
af wilde 

 naja soms op de manier hoe ze het handelde maar iedereen maakt fouten toch 

 Ze luisteren niet direct naar wat ik aan geef, maar draaien het om zodat ze 'mijn probleem' 
kunnen oplossen, terwijl dat niet is wat ik heb aan gegeven.  

 Er was geen oplossing voor mijn probleem gevonden 

 Voor complexe situaties wordt er van alles geprobeerd wat ook inhoudt teleurstellingen die 
vaker voorkomen. 

 De regeling. Overdraging en meer kleine dingen 

 Lange wachttijden, te veel bureaucratie waardoor dingen blijven liggen of helemaal niet 
gebeuren, informatie die slecht of niet wordt doorgegeven en slechte ondersteuning bij mijn 
slechte mentale gezondheid.. 

 De lange wachttijden 

 Het serieus genomen worden  

 Ik weet niet of de vorm van de gesprekken mij altijd geholpen heeft. 

 De wachttijd 

 Dat ze alleen maar kijken naar wat ik fout deed/doe en niet naar wat ik goed doe 

 Het moest altijd gebeuren wanneer zij tijd hadden en er werd weinig naar mijn vrije tijd 
gekeken. 

 Dat er zoveel regels zijn  

 Er werd niet goed overlegd 

 Vaak werd ik niet helemaal begrepen 

 je bent gewoon 1 van de vele met een probleem die niet met de menigte mee stroomt. 

 Veel verschillende psychologen gehad in korte tijd, ivm andere baan en daardoor was de 
overdracht niet altijd goed en zijn niet alle afspraken na gekomen en heeft dus voor mij langer 
geduurd en meer gekost qua geld... Ook zijn er vaak afspraken afgezegd of verzet (niet door 
mij toe doen) 

 Veel mag niet qua afspreken en dat ze niet vaak luisteren dat ze doen wat hun wille 

 Soms waren er te lange wachttijden. 

 Lange wacht tijden, wisselende behandelaars  

 Werd niet serieus genomen. Werd meer geluisterd naar begeleiders of pleegouders dan naar 
mij. Werd niks gevraagd of ik iets goed vond.  

 De wachttijd voor bijv een psycholoog is lang 

 De communicatie en de juiste passende hulp krijgen/vinden. 

 De lange wachtrij voor dat mijn hulptraject kon beginnen 

 het duurde te lang  

 De wachttijden 

 De traagheid en het niet luisteren  

 Ik weet niet of de betreffende persoon bij mij paste qua persoonlijkheid. Ik had het idee dat ze 
niet zo veel ervaring had. Ondanks dat heeft ze me wel kunnen helpen. 

 
3. Heb je nog andere opmerkingen? 

 Dat er meer gekeken gaat worden naar de ggz om het makkelijker te maken om erin te komen 

 Genoeg maar dan spoelt m'n moeder m'n met zeep.  

 Het vervelende aan hulp is vaak dat wanneer ze niet meer weten hoe te handelen, ze je 
medicatie voorschrijven. Zelf, maar zij ook, denken vaak dat dit verbeterd. Maar 9/10 gevallen 
gaat het alleen maar slechter  

 4 maanden wachttijd 

 Sommige handelingen werken niet voor iedereen 
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 Voor mensen die niet goed in hun vel zitten of mentaal vastlopen is het erg aangeraden om 
hulp te zoeken. Hoe moeilijk en eng het ook is.  

 Op school moet er meer aandacht worden besteed aan bijzondere dingen. bijvoorbeeld 
pesten en seksuele mishandeling 

 Ik heb denk ik de onjuiste persoon gehad voor mijn situatie, ben later op school wel beter 
geholpen. Daar werd wel gewoon naar me geluisterd en daar werd ik geholpen met dat wat ik 
nodig had. 

 Super goede korte lijnen tussen de onderlinge jeugdhulp organisaties in Dordrecht zodat alles 
snel verloopt 

 Meer geld voor de zorg.  Want het dramatisch hoe lang  je moet wachten.  

 Goed dat jullie je hiermee bezig houden! 

 Ik ben dankbaar! 

 Ik vind dat hulpverleners ook naar de ouders moeten kijken qua therapie en hulp. Niet alleen 
naar de kinderen.  

 Ik heb eindstand me zelf omhoog moeten trekken maar psychische zit in nog steeds in het 
zelfde schuitje  

 Luister beter naar de persoon waar het om gaat 

 De jeugdzorg heeft genoeg waar ik me niet in kan vinden maar ik heb in mijn traject wel hele 
goeie hulpverleners ontmoet 

 Toegang tot hulp zou wel makkelijker moeten worden en bespreekbaarder zonder dat er bijna 
een taboe aan zit 

 Dat de jeugdzorg echt snel moet gaan verbeteren want het is echt kak op dit moment 

 De jeugdzorg vind ik vaak te hardhandig tegen de cliënten  

 Ja, Alles is te basic en ouderwets procol. 

 "Danstherapie heeft voor mij super erg geholpen! Meer dan gewoon praten met een 
psycholoog. Ik voel mij beter begrepen en heb een uitlaatklep! Super blij mee!! 

 Zo durf ik niet altijd alles te zeggen bij bijv. Mijn psycholoog. Maar tegen mij danstherapeut 
durf ik het wel, en ze merkt en ziet het ook aan me en weet als er iets niet goed gaat. " 

 Wachttijden moeten korter en als je aan de beurt bent gaat er erg veel tijd overheen voor je 
eindelijk echt geholpen word. 

 "Ik kreeg alleen gesprekken thuis met mijn begeleiders of pleegouders. Veder nooit alleen. 
Wisten volgens mij niet wat ze met mij aan moesten. 

 Werd zelfs tegen mij gezegd dat als ik 20 jaar ben ik misschien wel eens van een flatgebouw 

zou ga springen. Met wat ik mee gemaakt heb. Nou ik ben er nog steeds😂 

 Maar dat blijft me altijd bij. " 

 Mijn psycholoog is een beetje ver van huis. Zou handiger zijn als er een vestiging dichterbij 
zou zijn 

 er was crisis bij mij en alsnog zagen hun dat niet 

 Ik denk dat er meer "bekendheid" en "bespreekbaarheid" moet komen over problemen. En als 
je hulp vraagt, wil je graag geholpen worden en een wachtlijst van 8 maanden als je suïcidaal 
bent is naar mijn mening onacceptabel. Ik den k dat het belangrijk is om een manier te zoeken 
deze wachttijden te verkorten en overbrugbaar te maken 

 Betere communicatie en meer aandacht naar het kind zelf 
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Bijlage 4: verslagen pizzabijeenkomsten 


