
 

Ouders vinden positief aan de hulp van het 

JGT: 

Flexibel 

Hulpverlening is laagdrempelig en hulpverleners 

zijn flexibel in contact, tijd en locatie. De hulp 

komt snel op gang en er is gemakkelijk contact 

via bijvoorbeeld WhatsApp.  

Praktisch 

Hulpverleners geven veel praktische adviezen. 

Gezin 

Het gehele systeem wordt meegenomen en er is 

aandacht voor het welzijn van de ouder. 

Steun 

Hulpverleners bieden hulp op maat en kijken naar 

de krachten van het gezin.  

Samen 

Hulpverleners denken actief mee en werken 

samen met het gezin.  

Waar het JGT doorgaans een goed voorbeeld in geeft en ouders belangrijk vinden: 

Continuïteit 

Continuïteit van de hulpverlening en een goede overdracht bij wisselingen van hulpverlener of instantie.  

Regie 

Het betrekken van ouders bij alle stappen in het hulpverleningsproces, ook bij de overgang naar 18+ zorg. 

Routebeschrijving 

Het meedenken en begeleiden van gezinnen in het vinden van passende hulp.  

Ervaringsdeskundigen 

Het serieus nemen van ouder en ouders zien als ervaringsdeskundigen. 

 

Verbeterpunten en tips van ouders: 

Zichtbaarheid JGT 

Het is voor ouders nog niet altijd duidelijk wat het 

JGT doet en hoe ze terecht komen bij het JGT.  

Aansluiten van aanbod 

Het aanbod van trainingen sluit niet altijd aan bij 

de mogelijkheden van ouders. Een overzicht van 

trainingen en cursussen is gewenst.   

Samenwerking keten 

De communicatie tussen JGT en ketenpartners, 

zoals huisartsen en school, kan beter.  

Regels en procedures 

Ouders lopen tegen regels en procedures aan bij 

het vinden van passende hulp en moeten zelf veel 

initiatief nemen om hulp te krijgen.  

Postcodezorg 

Sinds de transitie is bepaalde zorg niet 

gecontracteerd, waardoor keuzevrijheid wordt 

beperkt. 

 

De ouders zijn overwegend positief over het JGT! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Academische Werkplaats Gezin aan Zet ontwikkelt, samen met een aantal Jeugd- (en Gezins)teams uit Holland 

Rijnland en Den Haag, een zelf-evaluatiecyclus. In mei 2017 zijn in twee gemeenten in Holland Rijnland Verteltafels 

georganiseerd met ouders en jongeren. Tijdens de Verteltafels hebben ouders en jongeren de mogelijkheid gekregen 

om hun verhalen en ervaringen met het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) te delen, om de hulpverlening te verbeteren. 
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