
 

1 
 

  Stichting Agrarische Zorgonderneming Vlist 

          

 

Rechtspersoon Stichting Agrarische Zorgonderneming Vlist 

Bestuur Esther Hakkenberg van der Vlist, Arie-Jan van 
der Vlist 

Adres West Vlisterdijk 41 

Postcode/ Plaats 2855 AJ Vlist 

KvK nr. 24475999 

E-mail info@sazov.nl 

Website www.zorgboerderij-vlist.nl 

Publicatiedatum 19 mei 2022 

 

 

      



 

2 
 

     

Stichting AZOV heeft afspraken over goede zorg. 

 

Jij krijgt zorg. 

Stichting AZOV geeft de zorg.  

Een ander woord voor zorg is hulp. 

Bij wonen.  

Of bij eten. 

Of bij werken. 

Of bij aankleden 

Of  iets anders waar je hulp bij nodig hebt. 

 

 

Een goed leven. 

Jij wilt een goed leven.  

Zoals jij dat zelf wilt en kunt 

Stichting AZOV helpt je bij een goed leven. 

 

De hulp moet steeds beter. 

Veel mensen vinden dat de hulp goed moet zijn. 

De afspraken over goede hulp zijn opgeschreven in je ondersteuningsplan. 

Stichting AZOV moet zich houden aan de afspraken en jij houd je er ook aan. 
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Kwaliteits-kader. 

De afspraken over goede hulp staan in een boekje. 

Het boekje heet kwaliteits-kader.  

 

 

Samen. 

Het boekje is gemaakt door veel mensen samen: 

 Cliënten: de mensen die hulp krijgen. 

 Familie van cliënten. 

 Medewerkers: de mensen die de hulp geven. 

 Het zorgkantoor: de mensen die de hulp betalen. 

 De inspectie: de mensen die kijken of de hulp goed is. 
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Wat staat in het boekje? 

Stichting AZOV werkt volgens 5 stappen. 

 

1. Persoonlijk begeleider praat met jou over je hulpvraag. 

 

                  
 

 
 

 

Je PB er praat met jou over een goed leven. 

En praat met jou over wat je wil.  

Je PB er praat met jou over wat je alleen kunt. 

En over de hulp die je wil. 

Je PB er moet goed naar jou luisteren. 

 

Je PB er praat ook met je familie en vrienden. 

 

Je PB er en jij maken samen een plan. 

In het ondersteuningsplan staan alle afspraken. 

Het is belangrijk dat iedereen zich aan de afspraken houdt. 

 

Het plan verandert als er iets in je leven verandert. 

Dan moet het plan misschien anders. 

Jij kunt altijd in je eigen plan kijken. 
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2. Je  PB er wil je mening weten over het wonen en werken bij SAZOV. 

 

 

Je PB er stelt je vragen: met hulp van de ‘Dit vind ik ervan vragenlijst’ .  

 Wat vind je van de hulp die je krijgt? 

 Wat is voor jou belangrijk? 

 Wat gaat goed? 

 Wat kan beter?                                         

 

In de gesprekken met de PB’ers hebben jullie gesproken over een aantal thema’s: 

gevoel, lijf, familie, vrienden, meedoen, hulp, huis, doen kiezen en veilig.  

Uit de verzamelde gegevens van de DVIE vragenlijsten komt naar voren dat (over 
het algemeen) jullie hebben aangegeven dat jullie tevreden zijn over jullie verblijf op 
de zorgboerderij. De boerderij is jullie thuis en jullie zijn er trots op. 

We zien in het thema familie dat Corona nog steeds erg de baas is: of familie is een 
beetje bang en voorzichtig met bezoek, of jullie zelf zijn voorzichtig vanwege hogere 
leeftijd en kwetsbaarheid van ouders. Ook de maatregelen en de angst in de 
samenleving komen terug in het thema "meedoen in de samenleving”. Jullie missen 
je vrijetijdsbesteding, sportclubs en verenigingen, winkelen. Het maakt dat jullie je 
soms eenzaam voelen en soms opgesloten voelen op de locatie. 

Rondom het thema “doen” zien we 2 groepen, sommigen geven aan meer uitdaging 
en variatie te willen in dagbesteding. Anderen geven juist aan de werkzaamheden 
voldoende te vinden of ervaren toch juist druk en overbelasting.  

In het thema "huis” geven jullie aan je thuis te voelen, tevreden te zijn over de locatie, 
het huis en je eigen appartement. Ook geven jullie aan dat er soms onenigheid is, 
ook pestgedrag wordt wel ervaren. Deze onderwerpen worden regelmatig in 
cliëntenraad en clientgesprekken besproken.  
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Belangrijkste punten uit het cliëntenrapport van 2020 en wat is ermee gedaan? 

Ruzies zijn niet leuk en schelden Irritaties bespreekbaar maken en in 

cliëntenraadoverleg bespreken.  

Begeleiding moet geen dingen zeggen 

die niet kloppen 

Goed rapportage lezen door 

medewerkers zodat ze op de hoogte zijn 

en elkaar aanspreken.  

Minder plagen door cliënten onderling Er is een cliëntenraad avond geweest 

over plagen en pesten. Gedacht wordt 

aan een ander woord dan stop te 

gebruiken om duidelijk te maken als het 

plagen echt klaar moet zijn. 

Meer uitdaging in de dagbesteding Daar wordt aan gewerkt: kaarsen en 

hout projecten, tuin. 

Regels zijn voor iedereen hetzelfde of 

uitleggen waarom er afgeweken wordt 

Soms kan er van regels worden 

afgeweken en elke cliënt heeft ook zijn 

eigen afspraken.  

Het zou leuk zijn als ambulante cliënten 

ook langs kunnen komen b.v. met 

feestdagen 

Goed idee! Bij barbecue zijn ambulante 

cliënten uitgenodigd, gaan we vaker 

doen! 

 

 

Wat ging er goed in 2021:  

 Er is een Spelletjes avond georganiseerd.  

 Bewoners hebben mee gedaan met een Truckersrun. 

 Er is een familie BBQ gehouden.  

 Aantal keren is er Kampvuur gestookt.  

 

 In de avond worden regelmatig spelletjes gespeeld.  

 DB: heeft terrein opgeknapt.  
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 Sinterklaasavond is gevierd met een Sinterklaas en Pieten uit Vlist omdat 

i.v.m. Corona er geen bezoek mocht komen.  

   

 Er zijn kerststukjes gemaakt met vrijwilligers.  

 Kerstpakketten zijn tijdens de avond koffie uitgereikt.  

 Fijn dat rondje met eierboer weer kan 

 Kaarsen maken is leuk! 

 Leuke NL Doet dag! 

 

Wat kan er beter, zijn er wensen? 

 Kan er iets gedaan worden aan geluidsoverlast?! 

 Meer op je zelf letten en niet op een ander! 

 Corona periode was en is niet altijd fijn. 

 Kan er een paaltje komen bij fietsenschuur zodat auto’s daar niet parkeren en 

in de weg staan: paaltje staat er! 
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3. Stichting AZOV praat met begeleiders over hun werk. 

Begeleiders praten met elkaar over hun werk. 

 

 

 

Stichting AZOV en begeleiders praten over: 

 Hoe geven begeleiders hulp. 

 Hoe gaan begeleiders om met de cliënten. 

 Hoe gaan begeleiders om met de afspraken. 

 Hoe kunnen begeleiders prettig werken. 

 

4. Stichting AZOV schrijft over wat er goed gaat en wat er minder goed gaat. 

 

 

 

Stichting schrijft op wat goed gaat. 

En schrijft op wat beter kan. 

Wat Stichting AZOV schrijft heet een kwaliteits-rapport. 

 

Stichting AZOV geeft het kwaliteits-rapport aan: 

 de medewerkers. 

 de cliëntenraad, bij ons is dat het cliëntenraad overleg 
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 de inspectie. 

 het zorgkantoor. 

 

De mensen lezen het kwaliteits-rapport. 

Iedereen kan het rapport opvragen bij Marjolein. 

 

5. Stichting AZOV praat over het kwaliteits-rapport met:  

 de medewerkers. 

 de cliëntenraad (huiskameroverleg) 

 de inspectie. 

 het zorgkantoor. 

 

Medewerkers. 

 

De medewerkers lezen het kwaliteits-rapport. 

Stichting AZOV vraagt de mening van de medewerkers. 

De medewerkers vertellen hun mening over het kwaliteits-rapport. 

 

De cliëntenraad  

 

Het kwaliteits-rapport wordt besproken in het cliëntenraadoverleg. 

Stichting AZOV vraagt de mening van de cliënten. 

De cliënten vertellen hun mening over het kwaliteits-rapport. 
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De cliënten versie van het kwaliteitsrapport is besproken in het 
huiskameroverleg van 14 april  2022 en er waren geen 
aanvullingen. 

 

 

 

Inspectie. 

 
 

De inspectie leest het kwaliteits-rapport. 

Stichting AZOV vraagt de mening van de inspectie. 

De inspectie vertelt haar mening over het kwaliteits-rapport. 

 

Zorgkantoor. 

 
 
Het zorgkantoor leest het kwaliteits-rapport. 

Stichting AZOV vraagt de mening van het zorgkantoor.  

Het zorgkantoor vertelt haar mening over het kwaliteitsrapport. 

 

 

We maken samen de zorg beter. 


