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Werkbelevingsonderzoek Ouders/ Verzorgers/ Vertegenwoordigers 

 

Met dit werkbelevingsonderzoek is geprobeerd een indruk te verkrijgen van de mate van 

tevredenheid van ouders/ verzorgers/ vertegenwoordiger en helder te krijgen wat verbeterpunten 

zijn. Naast alle informele feedback (door opmerkingen, gesprekken en evaluaties), geeft dit (wat 

meer formele) instrument een ijkpunt wat van jaar tot jaar gebruikt kan worden om de werkbeleving 

te monitoren. Van deze data kunnen we gebruik maken om de werkbeleving te verbeteren. Dit jaar 

hebben we wat extra vragen toegevoegd om meer informatie en een beter beeld te kunnen krijgen 

van bepaalde zaken, onder andere de informatieverstrekking. 

 

Dit verslag is als volgt opgezet:  

-  Werkwijze onderzoek  

-  Algehele conclusie 

-  Overzicht van vragen, resultaten en analyse per vraag 

 

Werkwijze Onderzoek  

 

Aan het begin van 2022 werd aan deze groep (ouders/ verzorgers/ vertegenwoordigers) een lijst met 

vragen toegestuurd. De deelnemers kregen een uitnodiging om dit online in te vullen. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van Microsoft Forms. Alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld, 

respondenten kunnen zelf kiezen om anoniem te blijven of hun naam in te vullen. De vragen zijn 

opgesteld om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de input en mening van 

ouders/vertegenwoordigers/belangenbehartigers.  Doel is bij te dragen aan het verbeteren van de 

werkomstandigheden en mogelijkheden van deelnemers en bewoners.  

Algehele Conclusie  

 

Het onderzoek is door 11 ouders/ verzorgers/ vertegenwoordigers ingevuld (van 13 in totaal) 

Respons is dus 84,6 %.  

Onderzoeksmethode: 

Van de 13 uitnodigingen die we hebben verstuurd hebben we 11 responses gekregen. Dit is een 

ruime verbetering t.o.v. vorig jaar toen er maar een respons was van 46%. We hebben de respons 

onder de ouders en belangenbehartigers omhoog gekregen door iedereen persoonlijk te bellen en de 

vraag te stellen of zij de enquête wilden invullen. We zijn erg tevreden met de respons die we 

hebben gekregen. 

Resultaten:  

Ouders/ verzorgers/ vertegenwoordigers zijn tevreden over het werk. 

Het eindcijfer voor de begeleiding is een 8,27. Als we dat vergelijken met vorig jaar is dit met bijna 

0,4 punt gedaald. Dit heeft te maken met een grotere respons. De cijfers die worden gegeven is een 

8 of een 9.  

Dingen die eruit springen zijn o.a. de liefde en aandacht die wordt gegeven aan de deelnemer, het 

enthousiasme van de begeleiding, zorgzaamheid en dat de deelnemer er veel leert. 

 

Qua verbeterpunten wordt aangegeven: de personeelswisselingen die er het afgelopen jaar zijn 

geweest. Dat er wat meer stabiliteit komt in het team.  
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Conclusie: Een goede stand van zaken: tevreden ouders/ verzorgers/ vertegenwoordigers, Een goede 

blijvende basis om op te blijven bouwen!  
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Overzicht onderzoek 

 

 

Analyse: 

Vraag is ingevuld door 11 respondenten (van 11). We zien Informatie voorziening voldoende is. De 

andere opmerking is dat de desbetreffende persoon tijdens corona pas is ingestapt.  

 

 

Analyse: 

Vraag is ingevuld door 1 respondenten (van11).  

We zien dat door verschillende kanalen wordt gecommuniceerd en dat dat als prettig wordt ervaren. 

 

Analyse: 

Vraag is ingevuld door 1  respondenten (van 11).  Hier wordt aangegeven dat het niet van toepassing 

is. We zien dus dat er geen informatie wordt gemist door de ouders /belangenbehartigers.  
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Analyse: 

Vraag is ingevuld door 1 respondenten (van 11).   

Hier wordt aangegeven door de desbetreffende persoon dat zowel mondeling als via whats op 

telefonisch mag, afhankelijk van wat voor informatie er wordt gegeven. 

 

 

Analyse: 

Vraag is ingevuld door 11  respondenten (van 11).  De cijfers variëren tussen de 7 en de 9. Een mooi 

gemiddeld cijfer dat laat zien dat de begeleiders deskundig zijn. 
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Analyse: 

Vraag is ingevuld door 11 respondenten (van 11).  Het contact wordt gezien als erg goed, maar ook 

betrokken, ook geeft iemand aan dat ondanks de wisseling van persoonlijk begeleider ze zich als nog 

gehoord voelen. 

 

 

Analyse: 

Vraag is ingevuld door 11 respondenten (van 11).  Met een gemiddeld cijfer van 8,18 laat het zien dat 

de inhoud van de begeleidingsplannen en evaluaties als goed wordt gezien en dat ze tevreden zijn.  
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Analyse: 

Vraag is ingevuld door 10 respondenten (van 11).  Enkele punten die opvallen: 

• Alles wordt goed genoteerd 

• Er wordt goed geluisterd naar de client en dat wordt ook gezien in zijn ontwikkeling. 

• Er wordt goed overleg over de inhoud en er is ruimte voor aanvulling van de ouders 

of belangenbehartigers.  

 

 

 

Analyse: 

Vraag is ingevuld door 11 respondenten (van 11).  Allemaal geven ze aan dat er respectvol wordt 

omgegaan met de deelnemer/bewoner 
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Analyse: 

Omdat iedereen vindt dat wij respectvol omgaan met de bewoners is deze vraag niet ingevuld.  

 

Analyse: 

Vraag is ingevuld door 11 respondenten (van 11). Iedereen geeft aan dat er voldoende overleg is 

tussen de medewerkers en de belangenbehartigers/ouders. 

 

 

Analyse: 

 

De vraag is ingevuld door 11 respondenten (van de 11) allen geven aan dat de zorgboerderij een 

positief effect heeft op de deelnemers. 
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Analyse: 

Vraag is ingevuld door 11 respondenten (van 11). 9 van de 11 geven aan dat de deelnemer zich thuis 

voelt op de zorgboerderij. 2 geven aan n.v.t.  dit heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken dat dit 

deelnemers zijn die hier niet wonen. 

 

 

Analyse: 

Vraag is ingevuld door 9 respondenten (van 11).  Antwoorden die worden gegeven: 

• Hij wil er graag heen. 

• Ze gaat met plezier terug na de zorgboerderij na een weekend logeren. 

• Ze heeft het vaak over stay and pray. 
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Analyse: 

Vraag is ingevuld door 9 respondenten (van 11).  Antwoorden die worden gegeven: 

Dat het goed zo is, of dat ze het niet weten. 

 

Analyse: 

Vraag is ingevuld door 9 respondenten (van 11).  Antwoorden die worden gegeven: 

• Regelmatig bijpraten om zo te weten hoe het met de client gaat 

• Nee we zijn tevreden 

• Zorgen over eventuele toezicht van de client 
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Analyse: 

Vraag is ingevuld door 10 respondenten (van 11).  

iedereen die hem heeft ingevuld geeft aan dat wat stay and pray voldoende waakt over de privacy 

van de client. 

 

 

Analyse: 

Vraag is ingevuld door 11 respondenten (van 11).  Met een gemiddeld cijfer van 8,36 net iets hoger 

dan vorig jaar maar met meer respondenten een positief resultaat. 
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Analyse: 

Vraag is ingevuld door 10 respondenten (van 11).  Enkele antwoorden zijn 

• De activiteiten in de winter zoals de winter bbq 

• Ze zien de deelnemer groeien en opbloeien 

• Er wordt gekeken naar de behoefte van de deelnemer en daar wordt naar gekeken. 

 
Analyse: 

Vraag is ingevuld door 11 respondenten (van 11).  Met een gemiddeld cijfer van 8,27 iets lager dan 

vorig jaar (8,67) maar met meer respondenten die het hebben ingevuld zeker een mooi cijfer.  
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Analyse: 

Vraag is ingevuld door 8 respondenten (van 11).  Enkele antwoorden hier in zijn:  

• Liefde en aandacht 

• Altijd in de nabijheid, begripvol, liefdevol en zorgzaam 

• De leiding komt enthousiast over. 

• De begeleiding word aangepast aan de behoefte van de bewoner 
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Analyse: 

Vraag is ingevuld door 10 respondenten (van 11).  Enkele antwoorden hier in zijn:  

• De rust en stilte waaruit alle kracht vanuit een ieder straalt en overgebracht wordt op de 

bewoners. 

• Een liefdevolle opvang 

• Kleinschalig 

• De christelijke identiteit. 

 

Analyse: 

Vraag is ingevuld door 18 respondenten (van 11).  Enkele antwoorden hier in zijn:  

• Benieuwd zijn naar hoe alles verloopt als de deelnemer hier komt wonen. 

• Minder personeel wisselingen 

 


