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1. Inleiding 

Sius, voorheen De Lichtenvoorde, wil graag weten wat de cliënten Ambulante hulpverlening vinden van de begeleiding en ondersteuning die zij ontvangen van 
Sius. In 2021 heeft Sius alle cliënten Ambulante hulpverlening benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek 
Het cliëntervaringsonderzoek is uitgevoerd met een vrije vragenlijst in MijnMening.  Het is voor het eerst dat alle cliënten Ambulante hulpverlening zijn benaderd 

voor een cliëntervaringsonderzoek van Sius.  

Alle cliënten zijn in de backoffice van MijnMening toebedeeld aan een (regio)team zodat bij de verwerking van de resultaten overzichten mogelijk zijn op 

regioniveau.  

 

 

2. Werkwijze 

Sius heeft voor dit onderzoek een lijst met vragen gemaakt en vraagt dit met MijnMening uit bij de cliënten Ambulante hulpverlening. 

Het uitgangspunt is dat iedere cliënt die langer dan een maand ondersteuning ontvangt van Sius kan deelnemen aan het onderzoek door middel van een 

persoonlijke inlog in MijnMening.  

De cliënten zijn door de Ambulante begeleiders geïnformeerd over het onderzoek. De Ambulant begeleiders hebben de cliënten Ambulante hulpverlening zoveel 

mogelijk gemotiveerd om deel te nemen.  

Bij de start van het onderzoek ontvingen 331 cliënten Ambulante hulpverlening, die langer dan een maand ondersteuning van Sius ontvangen, een inlog om deel 
te nemen aan het onderzoek 
 

3. Resultaten Mijn Mening Sius 2021 

In de periode 1 okt. t/m 6 november 2021 is de Mijn Mening tevredenheidsvragenlijst door 158 cliënten Ambulante hulpverlening ingevuld.  

Deelname was mogelijk door middel van een digitale app. Om deel te kunnen nemen moesten de cliënten Ambulante hulpverlening de app eerst downloaden. 

Tijdens het onderzoek bleek dat een aantal cliënten hierdoor niet konden of wilden deelnemen. Voor een tiental cliënten is deelname mogelijk gemaakt door het 

invullen van een papieren vragenlijst. De kwaliteitsfunctionaris heeft deze daarna digitaal verwerkt. Een aantal cliënten heeft aangegeven niet deel te willen 

nemen aan het onderzoek.  

Respons cliëntervaringsonderzoek Ambulant 2021 

doelgroep Regio Aantal cliënten respons 



Volwassenen Berkelland/ Lochem 38 27 

 Winterswijk/ Aalten  45 29 

 Oost Gelre 37 26 

 Doetinchem/ Oude 
Ijsselstreek 

49 32 

Levensloopbegeleiding Gieterijstraat  11 5 

 Berkelland/ Lochem - - 

 Winterswijk/ Aalten 11 3 

 Oost Gelre 5 2 

 Doetinchem/ Oude 
Ijsselstreek 

54 17 

AJH Berkelland/ Lochem 14 4 

 Winterswijk/ Alten  13 - 

 Oost Gelre 5 2 

 Doetinchem/ Oude 
Ijsselstreek 

49 11 

 

 

Hieronder worden de resultaten beknopt weergegeven in een tabel.  

Aan het onderzoek hebben 158 van de 331 cliënten deelgenomen. 
100 % van de respondenten is tevreden over de begeleiding van Sius. 
154 van de 158 geven aan dat hun doelen aansluiten bij hun wensen. 
 
Respondenten geven Sius Tips en Tops mee voor de toekomst.  
 



Analyse SIUS ambulant – vrije vragenlijst via MijnMening app 

 

Hoe tevreden ben je over de begeleiding bij De Lichtenvoorde (nu: SIUS) 

 


