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1. Inleiding 

Sius, voorheen Sius wil graag weten wat de cliënten Jeugd die verblijven op een locatie vinden van de 
begeleiding en ondersteuning die zij ontvangen van Sius.  
 

 

2. Werkwijze 

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

jeugd die verblijven op een locatie. 

Het uitgangspunt is dat iedere cliënt die langer dan een maand op de locatie verblijft kan deelnemen aan het 

onderzoek door middel van een persoonlijke inlog in MijnMening. 

De cliënten zijn door de begeleiders van de locaties geïnformeerd over het onderzoek. 

Ondanks de drukte rond de coronabesmettingen en coronamaatregelen hebben de begeleiders van de 
locaties de jongeren zoveel mogelijk gemotiveerd om deel te nemen.  

 

Bij de start van het onderzoek ontvingen 53 jongeren die langer dan een maand op de locatie verblijven een 
inlog om deel te nemen aan het onderzoek 
 

3. Resultaten Mijn Mening Sius 2021 

In de periode 1 okt. t/m 31 oktober 2021 is de Mijn Mening tevredenheidsvragenlijst door 35 jongeren die 

verblijven op een jeugd locatie ingevuld.  

Het aantal deelnemers is lager dan afgelopen jaren. Tijdens deze onderzoeksperiode hebben op meerdere 

locaties wisseling van cliënten plaatsgevonden, zodat deze cliënten niet konden deelnemen. Ook hebben 

enkele cliënten aangegeven niet deel te willen nemen aan het onderzoek.  

Hieronder worden de resultaten beknopt weergegeven in tabellen en grafieken.  

Het totale tevredenheidscijfer is een 7,1. Dat is iets lager dan in 2020; toen scoorde de gemiddelde 

tevredenheid een 7,7. 

Bejegening scoort al meerdere jaren het hoogst qua tevredenheid. In 2021 is de tevredenheid over de  

bejegening 7,8. Het cijfer is opgebouwd uit meerdere vragen die betrekking hebben op de begeleiding  

en de hulp die de jongeren ervaren.   

Ook bij individuele scores van jongeren die minder tevreden zijn, scoort de bejegening goed.  

Er zijn wel verschillen per locatie qua totale tevredenheid en specifiek op vraagniveau.  

Als belangrijkste aandachtspunt geven de jongeren de (on)rust op de groep aan.  

Ook geven jongeren aan dat zij weinig mee mogen denken bij de groepsregels.   



Analyse MijnMening afname Sius 2021 

Wie vult de vragenlijst in?   

 

  Percentage 
Totaal 
aantal 

Cliënt alleen 71 25 

Cliënt met hulp 29 10 

Totaal 100 35   

   

   

 

 
Categorie tevredenheid 

  Percentage Aantal 

Lager dan een 
6 37 13 

Tussen 6 en 8 37 13 

Hoger dan 8 25 9 

Totaal 100 35 
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Schaalscore en totale tevredenheid 

  Gemiddelde 

Leefklimaat 6,9 

Bejegening 7,8 

Vrije Tijd 7,2 

Eigen regie 6,9 

inrichting 6,8 
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Gemiddelde scores per vraagcateogrie



 

Gemiddelde per schaal en bijbehorende vragen 

 

 Gemiddeld Europaweg Huygenstraat Lichtenvoordseweg Lindeboomweg Tongerlosestraat 

Totale tevredenheid 7,1 7,5 7,8 6,6 6,3 7,3 

Leefklimaat       

Hoe vind je de sfeer op de groep 6,3 7,8 7,1 5,4 6 5,4 

Ben je bang in de nacht 8,2 9,2 8,9 6,4 8,5 7,5 

Is het rustig op je groep 5,5 6,7 6,4 5,4 4,5 4,6 

Vind je het warme eten lekker 7,7 7,5 8,9 6,8 8 7,1 

Vrije Tijd       

Ben je tevreden over het contact dat je hebt met familie en vrienden 7,5 9,2 8,2 6,8 5 8,2 

Heb je genoeg dingen om te doen in je vrije tijd 7,6 8,1 8,6 5,4 7,5 8,6 

Doe je leuke dingen met de groep 6,6 7,2 7,9 7,1 3,5 7,5 

Bejegening       

Helpen de begeleiders jou als je hulp wilt 8 7,2 8,9 7,9 7 8,9 

Vind je dat je jouw begeleiders eerlijk 7,7 7,5 8,6 7,5 6,5 8,2 

Houden de begeleiders zich aan de afspraken 7,3 7,2 7,1 7,1 6,5 8,6 

Soms wil je iets vertellen of vragen. Luistert de leiding dan naar jou 8 8,6 9,2 7,9 6 8,2 

Heeft de leiding genoeg tijd voor jou 6,7 6,7 8,6 6,4 6 6,1 

Voel je je begrepen door je begeleiders       

Eigen regie       

Beslis je mee over je eigen afspraken 7,7 7,5 7,5 7,5 7 9,2 

Beslis je mee over de groepsafspraken 4,9 4,4 6,8 5,4 3,5 4,3 

Soms heb je een probleem. Kun je het probleem dan aan iemand vertellen 8 8,3 8,2 7,9 8 7,5 

Inrichting       

Ben je tevreden hoe je slaapkamer eruit ziet 6,9 7,8 6,4 6,4 7 6,8 

Zijn er genoeg spullen op de groep om mee te spelen op de groep 7,5 7,8 9,4 5,5 7,5 7,5 

Ben je tevreden hoe de groep er uitziet 6,1 6,9 4,6 5,4 6,5 7,1 
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Mijn Mening resultaten per team 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


