
SAMENVATTING 
Clienttevredenheidonderzoek Meulenhorst 

Vraag 1: Waarom komt u op de boerderij? 
Alle zeven cliënten geven aan om de volgende redenen te komen:  
- om iets zinvols te doen 
- voor contact met anderen 
- omdat het structuur geeft aan de dag 
- omdat het belangrijk is om te werken 
- omdat het fijn is om buiten te zijn 
- om beter met problemen om te gaan 
- om positiever over zichzelf te gaan denken 
 
Drie van de zeven cliënten geeft aan dat het uiteindelijk toe werkt naar een betaalde baan.  

Vraag 2: Wat vindt u van de activiteiten op de boerderij? 
Zes cliënten geven aan de activiteiten leuk te vinden om te doen en de activiteiten zijn goed 
georganiseerd. Nummer zeven vindt dit soms het geval.  
Vijf cliënten zijn van mening dat ze hulp krijgen als iets niet lukt. De overige twee vinden dat 
dit soms zo is.  
Er zijn voldoende activiteiten te doen op de boerderij en alle cliënten geven aan gelukkig te 
zijn met hun werk op de boerderij. Ook leren zij genoeg nieuwe dingen.  
Opvallend is dat vijf cliënten aangeven dat activiteiten soms geestelijk te zwaar zijn.  

Vraag 3: Wat vindt u van de boerderij?  
Vijf cliënten vinden de grootte van de groep waarin ze werken fijn. De sfeer is goed en alle 
cliënten zijn tevreden met de afstand van huis naar de boerderij. Ook zijn alle cliënten trots op 
de boerderij. Twee cliënten geven aan zich soms niet betrokken te voelen bij de boerderij. De 
overige vijf vinden dit wel.  

Vraag 4: Wat vindt u van de omgeving? 
Alle cliënten geven aan contact met bezoekers te hebben en dit wordt als zeer prettig ervaren. 
Ook hebben de cliënten het gevoel geaccepteerd te worden door bezoekers.  

Vraag 5: Wat vindt u van de samenwerking met de boer/boerin en andere begeleiders? 
Alle zeven cliënten geven aan goed te kunnen samenwerken met de boerin/begeleiders en 
denkt dat de boerin/begeleiders tevreden of hem of haar is. Tevens vinden zij dat de 
boerin/begeleiders goed omgaan met hun beperking en houdt rekening met wat zij willen 
leren op de boerderij. Vier cliënten durven soms aan te geven dat ze iets niet goed vinden en 
geven tevens aan dat er niet altijd tijd is voor hulp van de boerin.  

Vraag 6: Wat vindt u van de samenwerking met collega’s? 
Zes van de zeven cliënten geven aan goed te kunnen samenwerken met en te leren van 
collega’s. Ook voelen zij zich op hun gemak bij collega’s en hebben ze het gevoel dat ze er bij 
horen. Vijf cliënten geven aan collega’s om hulp te durven vragen, zij vinden het gezellig om 



met collega’s te werken, maar werken ook graag eens alleen. De overige twee durven soms 
om hulp te vragen, vinden het soms gezellig en werken graag alleen.  

Vraag 7: Wat zou u anders willen op de boerderij? 
Vijf cliënten geven aan genoeg contact te hebben met de boerin en collega’s. Vier cliënten 
hebben genoeg contact met bezoekers, de overige drie zouden meer contact willen met 
bezoekers. Vijf cliënten geven aan meer te willen leren en vier daarvan zouden graag 
andere/nieuwe activiteiten willen doen. Ook geven twee cliënten aan graag op andere dagen 
of tijden te willen werken.  

Rapportcijfers 
Op de boerderij geven de cliënten het gemiddelde cijfer van een 8,7. 
Op de begeleiding geven de cliënten het gemiddelde cijfer van een 8,9. 
Op de taken die men uitvoert geven de cliënten het gemiddelde cijfer van 9,7.  

Conclusie:  
De cliënten op de Meulenhorst zijn zeer tevreden op alle drie onderzoeksgebieden.  
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