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Nr. 
Van: 
Aan: 

het college van burgemeester en wethouders 
de raad van de gemeente Roosendaal 

Kopie aan: S. Bruijn; M. Vriens 
Onderwerp Deelname onderzoek Kinderombudsman 
Bijlage: 

inleiding 
De gemeente heeft een uitnodiging ontvangen van de Kinderombudsman om deel te nemen aan het onderzoek 
naar de jeugdhulp. 

Doei 

Informeren dat de gemeente Roosendaal deelneemt aan het onderzoek van de Kinderombudsman 

informatie 

De Kinderombudsman onderzoekt in het transitiejaar 2015 of de toegang tot zorg en de kwaliteit van 
zorg voor kinderen en jongeren zijn gewaarborgd. Doel van het onderzoek is een kwalitatief landelijk 
beeld te schetsen van de kwaliteit en stand van zaken rond de jeugdhulp. Deze vraag wordt uitgezet 
bij gemeenten in het hele land, in verschillende jeugdhulpregio's. 

De gemeente verleent haar medewerking omdat wij het belangrijk vinden om zicht te krijgen in de 
kwaliteit en klanttevredenheid van de geboden jeugdhulp. 

Dit doen we door (ouders/verzorgers van) kinderen in onze gemeente die jeugdhulp ontvangen in juni 
en in oktober een uitnodigingsbrief te sturen. In de brief nodigen we (ouders/verzorgers van) kinderen 
uit om deel te nemen aan het jeugdpanel (een online-enquête) van de Kinderombudsman. De enquête 
gaat in op de vraag hoe kinderen en hun ouders de toegang en de kwaliteit van de jeugdhulp ervaren. 

Als dank ontvangen gemeenten na iedere meting een 'factsheet' met de uitkomsten van de enquête. 
De lokale resultaten worden vergeleken met het gemiddelde in het land. Zo krijgen wij inzage in de 
stand van zaken rond toegang en kwaliteit specifiek voor onze gemeente. 

Het onderzoek bestaat uit drie meetmomenten. Het eerste deelrapport is op 17 april jl. verschenen 
(http;//www.kinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/rapport-over-toegang-en-
kwaliteit-jeugdhulp/?id=503). Voor het eerste meetmoment is de gemeente Roosendaal niet benaderd 
om deel te nemen. Voor de komende twee meetmomenten heeft de Kinderombudsman meer 
gemeenten verzocht om deel te nemen aan het onderzoek, waaronder de gemeente Roosendaal. 

Vervoig (procedure) 
Zodra de eerste resultaten zijn ontvangen zullen wij deze met u delen. 

Afsluiting en onderteitening 

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen. 

Hugo Polderman 
De wethouder Jeugc 


