
Resultaten tevredenheidsonderzoek PG 2019 
 
 

Wat vindt u/jij van de activiteiten en voorzieningen op de 
zorgboerderij 

Klopt 
helemaal 

niet 

Klopt 
niet 

Weet 
ik niet 

Klopt 
een 

beetje 

Klopt 
helemaal 

1. Er is hier voor mij altijd iets zinvols te doen   1 1 4 

2. De activiteiten zijn goed georganiseerd   1 1 4 

3. Tussen de activiteiten door is er genoeg tijd voor rust   1  5 

4. Je mag hier aangeven wat je graag wil doen   2  4 

5. Ik ben tevreden over de afwisseling in activiteiten   1 1 4 

6. Ik vind de activiteiten te zwaar 2  1 2 1 

7. De Activiteitenboerderij ziet er gezellig uit     6 

8. Het eten is hier goed     6 

9. Het vervoer naar de boerderij is goed    1 5 

10. Ik vind het gezellig op de boerderij   1  5 

11. De activiteiten zijn aangepast aan mijn lichamelijke en/of 
geestelijke mogelijkheden. 

  1 1 4 

12. Anders, namelijk 
1) Ik kom met de Zoov 
2) Ik ga graag wandelen fijn dat dit kan 

 
 
 

 

Hoe ziet u / zie jij de eigen rol Klopt 
helemaal 

niet 

Klopt 
niet 

Weet 
ik niet 

Klopt 
een 

beetje 

Klopt 
helemaal 

1. Ik vind het belangrijk om een klus af te maken   2 1 3 

2. Ik ben trots op de zorgboerderij   2  4 

3. Als ik ontevreden ben zeg ik dat     6 

4. Ik vind het belangrijk mee te praten over de activiteiten   1  5 

5. Ik haal voldoening uit de werkzaamheden / bezigheden   1 1 4 

6. Ik vind het belangrijk bij te dragen aan de gezelligheid   3  3 

7. Andere dingen die ik wil zeggen over mijn rol 
1) Mijn echtgenoot zegt dat hij het goed heeft op de boerderij. 

 
 

 

Hoe ervaart u / jij de samenwerking met begeleiding en andere 
deelnemers op de zorgboerderij 

Klopt 
helemaal 

niet 

Klopt 
niet 

Weet 
ik niet 

Klopt 
een 

beetje 

Klopt 
helemaal 

1. Ik heb een goed contact met begeleiders   1  4 

2. De begeleiders zijn er als ik hen nodig heb     5 

3. Ik durf begeleiders om hulp te vragen   1  4 

4. Begeleiders houden voldoende rekening met wat ik wil   1  4 

5. Begeleiders gaan uit van mijn mogelijkheden     5 

6. Ik voel mij op mijn gemak bij de andere deelnemers op de 
zorgboerderij 

  1  4 

7. Ik vind de grootte van de groep goed   1  4 

8. Ik heb het gevoel dat ik erbij hoor   1  4 

9. Overig, namelijk: 
1) Op het moment mist mijn echtgenoot gesprekspartner 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wat bereikt u/jij door de Activiteitenboerderij Klopt 
helemaal 

niet 

Klopt 
niet 

Weet 
ik niet 

Klopt 
een 

beetje 

Klopt 
helemaal 

1. Sinds ik hier kom heb ik meer sociale contacten   2 1 3 

2. Ik ben hier goed tot rust gekomen 1  3  2 

3. Sinds ik hier kom heb ik structuur in mijn leven   1 2 3 

4. Door de zorgboerderij heb ik het gevoel dat ik zinvol bezig 
ben 

  1 2 3 

5. Door het werk met de planten voel ik me beter 1 1 2  2 

6. Door het werk met de dieren voel ik me beter 1 1 2  2 

7. Door buiten te zijn voel ik me beter 1  1  4 

8. Sinds ik hier kom ben ik actiever 1  1 3 1 

9. Sinds ik hier kom voel ik mij lichamelijk beter 1  4  1 

10. Ik geniet hier van het uitzicht   1 2 3 

11. Sinds ik hier kom voel ik mij geestelijk beter   3 1 2 

12. Sinds ik hier kom heb ik thuis meer gespreksstof   1 3 2 

13. Wat nog meer beter met mij gaat sinds mijn activiteiten hier: 
(vul zelf in) 

 

 

Welk cijfer geeft u/jij aan de: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Zorgboerderij        3 2 1 

2. begeleiding        1 1 4 

3. activiteiten / bezigheden      1  4 1  

 
Van de 10 uitgedeelde enquêtes zijn er 7 ingevulde enquêtes teruggekomen. Waarvan er een niet 

ingevuld is en een minimaal ingevuld is. Voor de redenen hiervan zie onderstaande verslag. Niet 

ingevulde vragen zijn in het geheel meegenomen met het antwoord: “weet ik niet” 

Twee deelnemers komen met eigen vervoer naar de boerderij, de een op de fiets, de ander wordt 

gebracht door echtgenote.  

Een deelneemster was niet in staat de vragen te beantwoorden, haar echtgenote is tevreden maar 

vindt het moeilijk de vragenlijst in te vullen omdat zijn echtgenote nog maar enkele weken 

deelneemt aan de activiteiten op de boerderij. De dementie is te ver gevorderd om hier met haar 

over te kunnen praten.   

Een andere deelnemer laat thuis weinig los over de boerderij, dit mede door zijn dementie. 

Mantelzorgers hebben de enquête ingevuld voor zover dit in hun mogelijkheden lag. 

De enquêtes zijn niet anoniem ingeleverd vandaar dat zichtbaar is dat een formulier niet reëel is 

ingevuld betreffende het item “wat bereikt u door de activiteiten boerderij. De deelnemer geeft aan 

dat hij de activiteiten totaal niet te zwaar vindt en geeft ook aan dat hij niet tot rust is gekomen ,dit is 

tegen strijdig. Daarnaast geeft hij aan zich door het buiten zijn niet betere te voelen terwijl de 

deelnemer juist altijd kiest voor naar buiten gaan en de begeleiders ook zien dat hij daarvan geniet.  

Bij nog een deelnemer is te zien dat hij de vragen niet juist gelezen heeft. Hij zegt de activiteiten te 

zwaar te vinden maar in de praktijk laat hij anders zien en horen. De deelnemer is fysiek nog sterk en 

heeft een goede conditie. Het lijkt erop dat de deelnemer de vragen niet altijd goed gelezen heeft 



aangezien bij zo goed als alle vragen dezelfde rondjes zijn ingekleurd. Dit heeft wellicht te maken met 

het mentale welzijn van de deelnemer.  


