JOUW
MENING
TELT!
ONDERZOEK
BINNEN DE HOENDERLOO GROEP
WAT VRAGEN WE AAN JE? WAAROM? EN WAT
DOEN WE MET DE GEGEVENS?

Je verblijft sinds kort
bij De Hoenderloo Groep.
Nu je bij ons verblijft,
willen we jou en je ouders
(of een andere wettelijk
vertegenwoordiger)
informeren over
het onderzoek en
het gebruik van de
onderzoeksgegevens. De
Hoenderloo Groep vindt
onderzoek belangrijk.
Het doel ervan is inzicht
te krijgen in hoe
jongeren het verblijf
bij De Hoenderloo Groep
vinden. Wij proberen
hiervan te leren en op
basis van jullie ervaringen
onze hulp te verbeteren.

JOUW
MENING
TELT!
VRAGEN
LIJSTEN
Tijdens jouw verblijf vragen we je om
vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten
gaan over jou en hoe je het verblijf en de
begeleiding bij De Hoenderloo Groep ervaart.
Ook aan jouw ouders, leerkracht en mentor
vragen we om vragenlijsten in te vullen. Je
behandelcoördinator informeert jou over de
resultaten en benut ze in je behandeling. We
leggen verschillende vragenlijsten aan je voor.
In deze folder lees je welke.

VEILIGHEID & LEEFKLIMAAT
Je verblijft bij De Hoenderloo Groep in een
leef– of gezinsgroep. Wij vinden het belangrijk
dat de sfeer in de groep, maar ook op school
en op het terrein, goed en veilig is. Daarom
doen wij hier eenmaal per jaar onderzoek naar.
We vragen je hiervoor vragenlijsten in te vullen.
Daarin geef je aan wat je van de sfeer
vindt en hoe veilig jij je voelt.

VERNIEUWEND ONDERZOEK
De onderzoeken die al genoemd zijn, nemen we
bij alle jongeren af. Daarnaast is er een aantal
kleine onderzoeken voor een geselecteerde
groep jongeren. Meestal gaat dit onderzoek
over het effect van een behandeling of
therapie. Voor deze onderzoeken vragen we je
apart toestemming.

BEHANDELING
Tijdens je verblijf bij De Hoenderloo Groep
krijg je behandeling. We willen graag weten
wat het effect van deze behandeling is. Bij

TOESTEMMING
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VRAGEN?
Heb je na het lezen van deze folder vragen? Dan kun je contact
opnemen met Manon ter Hoeven van de afdeling Onderzoek.
Haar e-mailadres is mthoeven@pluryn.nl.

POSTBUS 73

T

055 - 378 88 00

E

INFO@PLURYN.NL

I

WWW.DEHOENDERLOOGROEP.NL

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN

3186-DHGO1016111

7350 AB HOENDERLOO

