Vragenlijst VIP teams*
Beste VIP medewerker,
Vanuit de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, en de NHL Stenden
hogeschool Leeuwarden wordt er in samenwerking met het Netwerk Vroege Psychose een
enquête uitgezet binnen alle VIP teams* in Nederland om te achterhalen hoe jongeren en
jongvolwassenen met een vroege psychose in Nederland op dit moment kijken naar het
huidige aanbod als het gaat om ondersteuning bij het verkrijgen of behouden van een
opleiding of werk, en welke specifieke behoefte zij hebben op dit gebied.
Met behulp van deze enquête maken wij een verslag voor de teams met daarin een
overzicht van het aantal jongeren en jong volwassenen binnen het VIP team* dat werkt
en/of een opleiding volgt, van het huidige ondersteuningsaanbod binnen de GGz, en hoe
tevreden de jongeren/jongvolwassenen zijn over deze ondersteuning. Tevens willen wij voor
het team in beeld brengen waar deze personen graag nog ondersteuning bij zouden willen
krijgen en van wie ze dat zouden willen ontvangen.
Daarnaast zouden we graag demografische informatie vanuit de teams zelf ontvangen over
jullie eigen VIP* populatie: 1) Hoeveel jongeren/jongvolwassenen tussen de 16 en 35 zijn er
in zorg binnen het team (inclusief gemiddelde leeftijd, en man/vrouw verhouding), 2) Welke
interventies worden er aangeboden voor ondersteuning bij het krijgen/volhouden van werk
of een opleiding, en 3) Hoe worden deze aangeboden interventies gefinancierd. Deze
gegevens kunt u voor ons invullen in de korte vragenlijst hieronder. De ingevulde vragenlijst
kunt u retourneren naar Lana Otto: l.k.m.otto@pl.hanze.nl.

Alvast bedankt namens de onderzoekers,
Lana Otto,
Jacomijn Hofstra,
Nynke Boonstra,
Lies Korevaar,
En Marieke Pijnenborg

*of een daarmee vergelijkbaar team.

1. Naam van uw VIP team*:

2. Gegevens contact persoon (voor eventuele
vragen vanuit de onderzoekers):
Naam:
Emailadres:
Telefoonnummer:
3. Hoeveel jongeren/jongvolwassenen tussen de 16
en 35 zijn er op dit moment in zorg binnen het
team?

4. Welke interventies worden er aangeboden voor
ondersteuning bij het krijgen/volhouden van
werk of een opleiding binnen jullie team?
(graag korte uitleg geven over het doel van de
interventie).
Door wie worden de aangeboden interventies
uitgevoerd?

5. Hoe worden deze aangeboden interventies
gefinancierd?

6. Zijn er toelatingscriteria om in aanmerking te
komen voor begeleiding bij werk/ opleiding en zo
ja, welke?

7. Hoe verloopt de samenwerking met werkgevers
/ opleidingsinstituten? Vindt er regelmatig
contact plaats met werkgevers /
opleidingsinstituten en met welke frequentie?
8. Welke knelpunten ondervindt u bij het
ondersteunen van jongeren/jongvolwassenen bij
werk en/of opleiding?

*of een daarmee vergelijkbaar team.

□

Aantal man:

□

Aantal vrouw:

□

Gemiddelde leeftijd mannen:

□

Gemiddelde leeftijd vrouwen:

Vragen of opmerkingen
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Vul deze dan hier in:

Dit is het einde van de vragenlijst.

Bedankt voor het invullen! 

*of een daarmee vergelijkbaar team.

