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.  

Cliënt tevredenheidsonderzoek Zorgboerderij de Meulenhorst  
Uitgevoerd juli augustus  2013 

 

1.  Hoe lang werkt u hier?  Via BEZINN ?       Frion?  PGB?  Stage? 

Minder dan een half jaar 0 

6 maanden tot 1 jaar 1 

1 tot 2 jaar 4 

2 tot 5 jaar  5 

Meer dan 5 jaar 0 

 

2.  Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

Geen opleiding  0 

Lager of voorbereidend beroepsonderwijs  8 

Middelbaar onderwijs  1 

Anders , namelijk: speciaal onderwijs 1 

Weet niet 0 

 

3.  Waarom maakt u gebruik van dagbesteding? 

 

Autisme verwante stoornis 3 

ADHD/ADD 0 

Ernstige gedragsproblemen 0 

Psychische stoornis 3 

Lichamelijke of visuele handicap 1 

Verstandelijke beperking 6 

Niet aangeboren hersenletsel 0 

Dementie 0 

Anders namelijk: geen 

 

4. Hoe vaak maakt u gebruik van de dagbesteding? 

1 dag per week 0 

2-3 dagen per week  6 

4-5 dagen per week 4 

5-7 dagen per week 0 

 

5. Heeft uw persoonlijk begeleider afspraken gemaakt over de hulp die u krijgt bij de 

zorgboerderij? 

Ja 8                 Nee 0      weet niet 2 

6. Weet u wie uw persoonlijk begeleider is? 

Ja 10                                   Nee 0 

7. Praat u mee over de afspraken die worden gemaakt? 

Ja 9         Soms/ zelden 1         Nee 0 

8. Luistert uw persoonlijk begeleider bij het maken van afspraken naar wat u wilt? 

 

Nee 0           Soms/ zelden 1       Ja  9 
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9. Praten de begeleiders met u over regels? (Bijvoorbeeld over wanneer je wel en niet mag 

roken over wanneer je wel of niet mag bellen). 

Nee   0         Soms/ zelden 0      Ja   10 

10. Leggen de begeleiders dingen goed uit? 

 

Nee  0          Soms/ zelden 0       Ja   10 

 

11. Hebben de begeleider of begeleiders genoeg tijd voor u? 

 

Nee            Soms/ zelden        Ja   10 

 

12. Vindt u de begeleiders goed in wat ze doen? 

 

Nee  0          Sommige wel/ sommige niet   2     Ja   8 

Opmerking: 

- Te weinig geduld met cliënten, te langdradig/ lang van stof 

 

13. Weet u wat u moet doen als u niet tevreden bent? Bijvoorbeeld over de begeleiding of 

over het werk wat u moet doen? 

 

Nee   1        Ja 9 

 

14. Gebeuren er op de zorgboerderij dingen die u vervelend vindt? Bijvoorbeeld ruzies, 

pesten of ongewenste aanrakingen? 

 

Nee 7        Soms/ zelden 1       Ja 2 

Opmerking: 

- Soms negatieve sfeer, teveel geklaag/ gezeur 

 

15. Zijn er mensen bij de zorgboerderij waar u bang voor bent? (bijvoorbeeld 

collega’s/andere deelnemers of begeleiders) 

 

Nee  9       Soms/ zelden  0       Ja  1 

 

16. Weet u wat een cliëntenraad is? 

 

Ja    4           Nee 6 

 

17. Wat doet u voor werkzaamheden bij uw zorgboerderij? 

Dit is ingevuld: 

 

Tuinieren 5 

Bloemen water geven 2 

Dieren verzorgen 6 

Stro klaarzetten 2 

Erf onderhoud 3 

Schoonmaakwerkzaamheden 3 

Afwassen 3 

Soep koken 1 

Schilderen 2 

Hout zagen 3 

Grasmaaien 2 

Creatieve werkzaamheden 1 

Klusjes die op het moment voor handen liggen 4 

Alle voorkomende werkzaamheden 1 

Muziek luisteren 1 

Timmeren 2 
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18. Vindt u het fijn bij uw zorgboerderij? 

 

Ja  10     Nee 0 

 

19. Zou je iets willen verbeteren op de  zorgboerderij? 

 

Nee, het is zo goed.  6 

Opmerkingen: 

-Ben goed te spreken over alles.       

-Het gaat goed zo!!           

 

Ja, dit zou ik willen verbeteren: 4 

-Graag zou ik zo mijn zelfstandig werk willen voortdoen. En een beetje meer productie willen. 

-Ja maar weet niet meer wat. 

-Simpelere / makkelijkere werkverdeling/ werkoverleg. Meer vrijheid in bijvoorbeeld muziek 

luisteren. 

-Denkt nog na 

 

 

 

Bedankt voor het invullen ! 

 


