
Wat vind je van de hulp? – Vragenlijst voor de jongere 

Naam:        Datum:    Evaluatie nr: 

Uitleg 
Jij krijgt hulp. En je vader, moeder, of andere leden in je gezin, ook.  
Wij horen graag wat je vindt van die hulp en van de samenwerking met onze organisatie.  
Dan kunnen we deze hulp en samenwerking steeds verbeteren. 
 
Hieronder staan zinnen. Je geeft bij iedere zin steeds 1 antwoord. 
Kies het antwoord dat het beste past op dit moment en zet een rondje om je antwoord.  
Je kunt kiezen uit:   ja  een beetje  nee   
 
Het is belangrijk dat je eerlijk antwoord geeft, ook als je niet tevreden bent. 
Wij kijken samen naar je antwoorden en praten er de volgende keer over.  
Misschien zijn nieuwe afspraken nodig voor de hulp voor de komende tijd.  
 

1 Ik ben tevreden over de hulp die we krijgen. ja                een beetje               nee 
2 Ik heb goed aan onze doelen gewerkt. ja                een beetje               nee 
3 De hulpverlener luistert goed naar mij. ja                een beetje               nee 
4 De hulpverlener en ik werken goed samen. ja                 een beetje              nee 
5 Ik kan echt mee beslissen over de hulp. ja                een beetje               nee 
6 Ik doe goed mijn best om onze doelen te bereiken. ja                een beetje               nee 
7 Ik denk dat wij onze doelen gaan halen. ja                een beetje               nee 
8 Ik ga op een goede manier om met anderen.  ja                een beetje               nee 
9 Ik zit goed in mijn vel.  ja                een beetje               nee 
10 Ik kan goed nadenken, ik pieker weinig. ja                een beetje               nee 
11 Ik voel me gezond.  ja                een beetje               nee 
12 Ik beweeg genoeg. ja                een beetje               nee 
13 Ik eet gezond. ja                een beetje               nee 
14 Ik voel me veilig.  ja                een beetje               nee 
15 Het gaat thuis goed tussen mij en mijn huisgenoten.  ja                een beetje               nee 
16 Het gaat goed op school of mijn werk. ja                een beetje               nee 
17 Ik vul mijn vrije tijd op een goede manier in. ja                een beetje               nee 

18 
Ik heb nog meer problemen, bijvoorbeeld met geld, 
andere mensen of in de buurt. 

ja                een beetje               nee 

19 
Wat vind je nu van de kwaliteit van je leven?  
Geef een rapportcijfer. 
Een 0 is heel erg slecht. Een 10 is super goed.  
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Lees verder op de achterkant 



Je kunt hieronder opschrijven wat je nog meer wil vertellen.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Deze vragenlijst kan gebruikt worden bij iedere samenwerking tussen hulpvragers en 
hulpverleners. 
De vragenlijst is gemaakt door de makers van het Dialoogmodel.  
Meer informatie staat op: www.dialoogmodel.nl  
De tekst is gemaakt in Taal voor allemaal. 
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