Versie 2018

Naam instelling: ____________________

EXIT-VRAGENLIJST Jeugdhulp

Naam hulpvorm: ____________________

Jongeren - versie 2018

Deze vragenlijst gaat over de hulp die jij hebt gekregen en het resultaat ervan. We
zouden het fijn vinden als je deze vragenlijst wilt invullen, dan kunnen wij de hulp
verbeteren! Lees de stelling door en kies het antwoord dat het beste bij je past. Je
kunt kiezen uit ‘helemaal niet mee eens’, ‘niet mee eens’, ‘wel mee eens’ en
‘helemaal mee eens’. Kruis altijd slechts één antwoord aan.
helemaal
niet mee
eens

Stellingen
1

De hulp van [naam instelling] is goed verlopen

2

[Naam instelling] heeft mij geholpen met de
dingen die ik belangrijk vond
Ik weet waar ik terecht kan als ik nog hulp
nodig heb
Ik heb door de hulp van [naam instelling] meer
vertrouwen in de toekomst
[Naam instelling] besliste met mij, in plaats van
over mij
Ik ben door [naam instelling] geholpen met
waarvoor ik kwam
Ik voelde me serieus genomen door [naam
instelling]
Er is voldoende bereikt door de hulp van [naam
instelling]
De hulpverleners van [naam instelling] deden
hun werk goed

3
4
5
6
7
8
9

niet mee
eens

wel mee
eens

helemaal
mee eens

10 Ik heb voldoende aan de hulp gehad om na de hulp zelf verder te gaan
Kruis hieronder aan welke optie op jou het meest van toepassing is
Helemaal niet mee eens - ik heb juist een zelfde soort of zwaardere hulp nodig
Niet mee eens - maar met een lichtere vorm van hulp red ik het goed.
Wel mee eens - voor nu heb ik geen verdere hulp nodig, maar ik verwacht dat ik
later nog wel eens om hulp zal aankloppen
Helemaal mee eens - ik heb geen verdere hulp meer nodig
11. Geef met een rapportcijfer van 1 tot 10 aan hoe nuttig de hulp van [naam instelling]
voor jou was:
(1 = volkomen nutteloos, ik had er niets aan; 10 = uitstekend, ik had er heel veel aan).

Omcirkel:

1

2

3

4
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5

6

7

8

9

10

Open vragen
12. Wat vind je goed aan de hulp van [naam instelling]?

13. Wat vind je minder goed aan de hulp van [naam instelling]?

14. Wil je verder nog iets kwijt over de hulp van [naam instelling]?

Cliëntgegevens
Wat is je leeftijd?

………… jaar

Wat is je geslacht?

0 man
0 vrouw

Wat is je geboorteland?

………………………………………………..

Welke taal spreek je voornamelijk?

………………………………………………..

Wanneer is de hulpverlening gestart?

……… - ………… (maand-jaar)

Wanneer is de hulpverlening geëindigd?

……… - ………… (maand-jaar)

Welke opleiding doe je?

0 lager onderwijs
0 vmbo (vbo of mavo)
0 havo / vwo
0 mbo
0 hbo / wo

Datum van invullen

…… - …… - ………… (dag-maand-jaar)

Bedankt voor je medewerking!
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