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OVER DEZE ENQUÊTE: 
Als kind of jongere heb je het recht om gelukkig en veilig op groeien. Om je talent te ontwikkelen, te spelen en 

om te leren om voor je toekomst. Ook als het even tegenzit en jij of je ouders/verzorgers wel een steuntje 

 kunnen gebruiken. Maar dat gaat niet vanzelf goed. We zien heel vaak dat de hulp te laat komt of helemaal 

afwezig is. Hoe kan dat beter? 

In onze enquête staan de wensen en eisen van de kinderen en jongeren centraal. Door goed naar kinderen te 

luisteren zetten we een forse stap vooruit naar betere jeugdzorg. Alle meningen nemen we mee in ons advies 

aan de Minister! 

VERANTWOORDING: 
Deze enquête werd online gehouden tussen 25 januari en 25 februari. Bijna 100 kinderen deden mee. Alle 

 reacties zijn anoniem en niet naar de invuller terug te leiden. De enquête werd in opdracht gehouden door FNV 

Jeugdzorg en het Gezinshuis Terug naar de Toekomst 
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Deze pdf is interactief. Door de klikbare inhoudsopgave kom je direct op de pagina of het artikel van je keuze.  

Via de ‘home-button’ keer je weer terug naar de inhoudsopgave. Je kan natuurlijk ook gebruik maken van de 

standaard interface van je pdf reader.
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Enquête Jeugdzorg
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V1 Eerst willen we graag weten hoe oud je bent
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Enquête Jeugdzorg
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V2 Ieder kind moet jeugdzorg kunnen krijgen als dat nodig is.
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Enquête Jeugdzorg
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V3 Er mag geen wachtlijst zijn voor kinderen die jeugdzorg nodig hebben.
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Enquête Jeugdzorg
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V4 Elk kind mag zelf kiezen door welke persoon hij of zij geholpen wordt.
Beantwoord: 78 Overgeslagen: 1
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V4  ELK KIND MAG ZELF KIEZEN DOOR WELKE 
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Enquête Jeugdzorg
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V5 Een kind moet altijd in de buurt van zijn of haar thuis jeugdzorg kunnen
krijgen.

Beantwoord: 78 Overgeslagen: 1
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Enquête Jeugdzorg
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V6 De jeugdzorg moet naar het kind komen.
Beantwoord: 78 Overgeslagen: 1
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V6 DE JEUGDZORG MOET NAAR HET KIND KOMEN
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Enquête Jeugdzorg
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V7 Alle volwassenen die jeugdzorg geven aan kinderen, moeten ervoor
geleerd hebben om kinderen en jongeren echt te begrijpen.
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Enquête Jeugdzorg
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V8 Als een kind niet meer thuis kan of mag wonen, dan mag het kind
meebeslissen over waar hij of zij gaat wonen.
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Enquête Jeugdzorg
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V9 Volwassenen moeten zorgen dat er hulp komt als het niet goed gaat
met een kind.
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V9  VOLWASSENEN MOETEN ZORGEN DAT ER HULP 
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Enquête Jeugdzorg
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V10 Volwassenen moeten zelf ook hulp krijgen om te leren wat ze moeten
doen als het niet goed gaat met een kind.
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Enquête Jeugdzorg
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V11 De rechter mag beslissen dat een kind niet thuis mag blijven wonen
als het kind seksueel misbruikt of geslagen wordt.
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Enquête Jeugdzorg
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V12 De rechter moet bij iedere beslissing altijd naar de mening van het
kind luisteren, ook al is het kind (erg) jong.

Beantwoord: 78 Overgeslagen: 1
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V12  DE RECHTER MOET BIJ IEDERE BESLISSING ALTIJD 
NAAR DE MENING VAN HET KIND LUISTEREN, OOK 
AL IS HET KIND (ERG) JONG
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Enquête Jeugdzorg
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V13 Een kind dat niet thuis woont mag zelf kiezen of hij of zij 
papa/mama/broertjes/zusjes wilt zien.
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V13  EEN KIND DAT NIET THUIS WOONT MAG ZELF 
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Enquête Jeugdzorg

14 / 21

V14 Vind je het belangrijk dat er naar kinderen en jongeren wordt
geluisterd als het om jeugdzorg gaat?
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0.00%
0

0.00%
0

3.85%
3

8.97%
7

87.18%
68

 
78

 
4.83

Onbelangrijk Niet zo belangrijk Neutraal Beetje belangrijk

Heel belangrijk

k

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 ONBELANGRIJK NIET ZO
BELANGRIJK

NEUTRAAL BEETJE
BELANGRIJK

HEEL
BELANGRIJK

TOTAAL GEWOGEN
GEMIDDELDE

k

V14  VIND JE HET BELANGRIJK DAT ER NAAR KINDEREN 
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WAT WIL JE ZEGGEN

WAT WIL JE ZEGGEN TEGEN DE MINISTER: 
• Meer geld is nodig om de ontzettend lange, onmenselijke wachtlijsten te verkorten. Hulpverleners moeten de 

ruimte krijgen te doen wat ze denken dat nodig is. Door gebrek aan geld worden te vaak stappen overgeslagen.

• Dat jeugdzorg beter moeten opletten op en moet luisteren naar de kinderen. En dat ze ook vaker in het weekend 

of s avonds moeten werken.

• Er moet een minister komen die goed naar jeugd luistert. Ofwel een jeugdminister.

• Dat er te weinig naar kinderen/hun mening geluisterd wordt.

• Ik vond het heel fijn maat ik mis mijn ouders wel.

• Jullie moeten goed opletten als kinderen boos zijn en jullie moeten overleggen met ouders.

• Dat ze naar de kinderen luisteren wat ze willen.

• Er mogen geen wachtlijsten zijn zodat er altijd hulp is voor kinderen.

• Dat je veel te lang moet wachten voor hulp.

• Bezuinig niet zoveel!’

WAT WIL JE ZEGGEN TEGEN DE BAAS VAN DE HULPVERLENERS IN DE JEUGDZORG:
• Goede opleidingen om de jongeren te kunnen begrijpen wat ze bedoelen.

• Zorg ervoor dat er goed wordt gekeken naar wat voor persoon er wordt aangenomen.

• Dat hij of zij echt weet wat jeugdzorg is en niet alleen met tijd en geld bezig moet zijn.

• Bedankt dat je dit hebt begonnen.

• Bedankt dat jullie mijn gezin helpen.

• Luister naar het kind en kijk naar wat het kind echt nodig heeft. Zorg voor een veilige basis en ga vanuit daar ver-

der kijken. Geld zou minder belangrijk moeten zijn als het gaat om een mensen leven. 

• Zorg voor goede scholing. 

• Geef meer geld aan de jeugdbeschermer want dat hebben ze echt nodig want dat verdienen ze :)

• Luister ook echt naar de kinderen.

• Wees lief.

• Wees aardig en goed voor je personeel.

• Laat ze gewoon hun werk doen!

• Dat ie een zakkenvuller is. Het moet om de casus gaan. NIET om het geld.

WAT WIL JE ZEGGEN TEGEN DE BURGEMEESTER EN DE WETHOUDERS: 
• Dat ze beter naar de kinderen die jeugdzorg hebben of nodig hebben, moeten luisteren.

• Het is belangrijk dat er een wethouder jeugdzaken is die ook naar jeugd luistert.

• Zorgen dat jullie naar de kinderen luisteren en kijken wat ze nodig hebben en niet steeds over geld bezig zijn.

• Kijk naar het kind zelf en niet naar de diagnose. Geef het kind de ruimte en tijd die het nodig heeft en laat de 

jeugdzorg niet al stoppen op hun 18de.

• Zorg voor voldoende middelen.

• Dat er genoeg geld is voor de jeugdzorg zodat er meer hulp is.

• Alle kinderen hebben onderdak en een veilige jeugd nodig, investeer hierin en luister ook echt naar wat de jeugd 

hier zelf over te zeggen heeft.

• Help de gezinnen in je gemeente.

• Houd rekening met de kinderen en hun behoefte.

• Hulp in dit dorp zou dichterbij moeten.

• Bezuinig niet zoveel.

• Zorg voor voldoende indicatiegeld en zorg ervoor dat dit goed gebruikt wordt.

WAT WIL JE ZEGGEN TEGEN DE HULPVERLENERS IN DE JEUGDZORG:
• Geef hulpverleners meer middelen en tijd. Maak het minder geprotocolleerd, zodat de hulpverleners vrij zijn de 

behandeling meer op het individu aan te passen. 

• Goede opleidingen om de jongeren te kunnen begrijpen wat ze bedoelen. 
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• Zorg ervoor dat er goed wordt gekeken naar wat voor persoon er wordt aangenomen.

• Dat hij of zij echt weet wat jeugdzorg is en niet alleen met tijd en geld bezig moet zijn.

• Bedankt dat je dit hebt begonnen.

• Bedankt dat jullie mijn gezin helpen.

• Luister naar het kind en kijk naar wat het kind echt nodig heeft. Zorg voor een veilige basis en ga vanuit daar ver-

der kijken. Geld zou minder belangrijk moeten zijn als het gaat om een mensen leven. 

• Zorg voor goede scholing.

• Geef meer geld aan de jeugdbeschermer want dat hebben ze echt nodig want dat verdienen ze :)

• Luister ook echt naar de kinderen.

• Luister naar de kinderen en toon empathie. Neem ze vooral serieus, en geef aan (verbaal en non-verbaal) dat je dit 

doet. Denk niet te snel dat alles goed gaat of dat dingen in positieve zin veranderd zijn, als het even beter lijkt. 

• Dankjewel.

• Luister naar wat er gezegd wordt.

• Als het kind iets zeg houdt het voor jezelf en vertel het niet tegen de ouders. Zodra de ouders erachter komen dat 

iets is gezegd wat de buitenwereld niet mag weten wordt de thuissituatie erger.

• Dat het fijn is dat ze hun best doen, maar dat het fijn zou zijn als ze meer tijd zouden hebben.

• Ik wil zeggen dat een mening van een kind belangrijk is en gehoord mag worden en jullie moeten geen dingen zeg-

gen die jullie niet waar kunnen maken en dan geef je valse hoop wat niet leuk is en als iemand een pleeggezin niet 

leuk vind plaats een kind daar niet want dan zijn ze niet eerlijk over hoe het gaat en voelen ze zich alleen en komt 

er ruzie.

• Sommige bergrijpen je beter dan anderen.

• Dank je voor het helpen.

• Fijn 

• Bedankt dat jullie aan ons denken.

• Als iets niet goed gaat vragen waar dat vandaan komt of hulp zoeken.

• Ik ben heel blij dat ik in mijn nieuwe gezin woon, door hun heb ik een betere toekomst.

• Werk persoonlijker. Elk kind is anders. En geef het kind het gevoel dat je tijd voor het kind hebt. Kijk bijvoorbeeld 

niet continu op je klok bij een afspraak of je deze wel tijdig afrondt...

• Luister en wees er gewoon voor het kind.

• We zijn jullie erg dankbaar ga zo door.

• Doorzetten, ook in lastige momenten. 

• Jullie doen het goed!

• Probeer zoveel mogelijk te doen om ervoor te zorgen dat gebeurt wat jij en het kind samen het beste vinden om te 

doen.

• Met spelen help je ons.

• Dankjewel dat jullie moeite doen om ons te helpen.

• Luister ook naar de ouders, probeer het ook van hun kant te zien. 

• Blij dat jullie er zijn voor ons met dit zware werk.

• Help ze graag wees niet te streng.

• Luisteren vooral!

• Doe niet altijd wat je opgedragen wordt. Doe wat het beste is voor het kind.

• Je moet het goed aanpakken met kinderen. Er moet goed geluisterd worden naar de kinderen.

WAT WIL JE ZEGGEN TEGEN DE KINDEREN DIE JEUGDHULP HEBBEN: 
• Het komt goed, vertrouw op de mensen die je hulp bieden. Kom voor jezelf op en zet jezelf altijd eerst, wees trots 

op jezelf en het is nooit jouw schuld. ❤

• Hou vol en kom op voor je eigen mening en gevoelens. Zoek zelf uit welke mogelijkheden er zijn voor hulp en kijk 

wat bij je past. 

• Het komt goed ook al voelt het nu misschien niet zo.

• Het komt goed, je komt er doorheen geef niet op.

• Samen zijn we sterk en je bent niet alleen.

• Vertel je verhaal, werk mee hoe moeilijk het ook is. Tegenstribbelen heeft geen zin.
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• Je hoort erbij en jij hebt ook een mening en die mag je laten horen.

• Ik wil zeggen dat het allemaal wel goed gaat als je er voor gaat ik ben 17 en zit ook aan de jeugdzorg maar waar je 

ook woont het komt goed je moet sterk zijn en je mag huilen als het niet gaat het is heel belangrijk om aan te 

geven als het niet goed gaat en als je hulp heb voor je trauma’s, ga ervoor en geef niet op dikke kus en knuffel.

• Sterkte.

• Wat vervelend.

• Ik hoop voor alle kinderen dat het hopelijk goed gaat met jullie.

• Dat ze een fijn en leuk leven krijgen.

• Jullie doen goed jullie best. 

• Ik hoop dat het met jullie goed gaat!

• Jeugdzorg kan je goed helpen als je dat nodig hebt.

• Het wordt beter. 

• Neem je tijd om te herstellen en praat over wat je voelt. Het komt goed.

• Hou vol jullie doen het heel goed! 

• Samen gaan we voor een mooie toekomst. Je bent een topper! 

• Ik hoop dat je goed geholpen wordt! :)

• Zoek iemand waar je je vertrouwd bij voelt en vertel wat je denkt/voelt/enz. Je mag gehoord worden

• Hou vol, het komt goed.

• Jullie zijn sterk dat jullie dit aan kunnen.

• Stel je open, geef je grenzen aan.

• Zou niet zonder gekund hebben.

• Het komt goed, ik ken mensen die nu volwassen zijn en kinderen zelf hebben die in de Jeugdzorg zaten en ze gaan 

nu supergoed.

• Maak er wat van! 

• Vecht tegen onrecht. 

• Goed luisteren naar ouders en lief zijn. 

INGEZONDEN BRIEF: 

Geachte jeugdzorgmedewerkers,

Ik wilde graag mee doen aan het kindercongres, maar helaas gaat dat niet. Toch wilde ik graag mijn mening delen 

met jullie! 

Ik vind het namelijk erg belangrijk dat meer kinderen een gezinshuis moeten hebben want ik weet dat dat je 

trauma’s en hechtingsstoornis en al dat andere beter verwerkt wordt in een veilig thuis! In een gezinshuis wordt 

je vertrouwen in mensen versterkt dat komt omdat je in een gezinshuis elke dag dezelfde mensen in huis hebt 

namelijk gezinshuis papa en mama en eventuele andere gezinshuis kinderen of eigen kinderen. 

Ook vind ik dat sommige pleegouders/gezinshuisouders kinderen veel te snel weg doen naar een woongroep! 

Dat was bij mijn vriendin en drie anderen die ik ken ook het geval! Ik vind dat niet kunnen omdat een kind dan 

niet leert hechten! Ook vind ik dat pleegouders/gezinshuisouders meer info moeten hebben over het gedrag en 

hoe je er mee omgaat om te voorkomen dat ze snel overgeplaatst worden naar woongroepen. Ook mogen er van 

mij meer weekendgezinnen komen zodat gezinshuisouders en gezinshuiskind even tot rust kan komen en sociaal 

 ontwikkeld! Verder ben ik diep tevreden over jeugdzorg!
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