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1. Wilt u aanvinken welke plekken uw kind bezoekt binnen Cavent?
14x Antwoorden

Meerkeuze

ANTWOORD

ANTWOORDEN

RATIO

Cavent Logeren

11

78,6%

Cavent Bso op woensdag

5

35,7%

Cavent Bso op zaterdag

4

28,6%

Powered by

3

2. Hoe tevreden bent u over de begeleiding op het logeerhuis/ de bso?
14x Antwoorden

Enkele keuze met afbeeldingen

9 report-votes, 64,3%

4 report-votes, 28,6%

0 report-votes, 0,0%

1 report-votes, 7,1%

0 report-votes, 0,0%
0 report-votes, 0,0%
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3. Vindt u dat er dingen anders of beter kunnen als het gaat om de begeleiding
op het logeerhuis/ de bso?
14x Antwoorden

Tekst antwoord

Aandacht voor de persoonlijke eigendommen van de loges. We realiseren ons dat ook de loges zelf
een rol hierin hebben. Maar er raken wel eens spullen kwijt, zoals een oplader, kleding of de verkeerde
elektrische tandenborstel wordt mee gegeven.
Communicatie zou nog kunnen verbeteren
Dat er meer met de kinderen wordt ondernomen, maar ik snap het dat het nu in de coronatijd moeilijk
is, of naar het bos of strand of winkelen
Er is onrust geweest door veel personeel wissels. Ik hoop dat het stabiel blijft
gaat prima
Geen opmerkingen, jammer dat je niet gewoon tevreden kan antwoorden.
graag wanneer mogelijk niet heel het weekend binnen zitten,zorgen voor beweging
Leuke begeleiding die heel veel doet.. ook fijn dat ze er snachts slapen.. dat is vertrouwd voor onze
kinderen
Meer verschillende activiteiten
Meer zicht krijgen op waar de begeleiding uit bestaat. De doelen worden 1 x per jaar opgesteld maar
ik krijg niet terug hoe de stand van zaken is met betrekking tot de doelen. In het schrift wordt daar niet
over terug gerapporteerd
nee alles gaat tot op heden goed
Nee eigenlijk niet. Als er iets is wat me dwars zit, regel ik dat meteen met begeleiding
Nee tevreden
Nvt
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4. Vindt u dat er goede afspraken in het cliëntplan staan?
14x Antwoorden

Enkele keuze
Bijna altijd
Niet altijd
Vaak niet
Weet ik niet
Niet van toepassing

ANTWOORD

ANTWOORDEN

RATIO

Bijna altijd

13

92,9%

Niet altijd

1

7,1%

Vaak niet

0

0,0%

Weet ik niet

0

0,0%

Niet van toepassing

0

0,0%
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5. Vindt u dat er goed naar u geluisterd wordt bij het maken en het evalueren
van het cliëntplan?
14x Antwoorden

Enkele keuze
Bijna altijd
Niet altijd
Vaak niet
Weet ik niet
Niet van toepassing

ANTWOORD

ANTWOORDEN

RATIO

Bijna altijd

13

92,9%

Niet altijd

1

7,1%

Vaak niet

0

0,0%

Weet ik niet

0

0,0%

Niet van toepassing

0

0,0%
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6. Vindt u dat de begeleiders zich houden aan de afspraken uit het cliëntplan?
14x Antwoorden

Enkele keuze
Bijna altijd
Niet altijd
Vaak niet
Weet ik niet
Niet van toepassing

ANTWOORD

ANTWOORDEN

RATIO

Bijna altijd

10

71,4%

Niet altijd

0

0,0%

Vaak niet

1

7,1%

Weet ik niet

3

21,4%

Niet van toepassing

0

0,0%
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7. Hoe tevreden bent u over het cliëntplan?
14x Antwoorden

Enkele keuze met afbeeldingen

9 report-votes, 64,3%
3 report-votes, 21,4%

0 report-votes, 0,0%
1 report-votes, 7,1%

0 report-votes, 0,0%
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1 report-votes, 7,1%
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8. Vindt u dat er dingen beter of anders kunnen als het gaat om het cliëntplan?
14x Antwoorden

Tekst antwoord

digitaal ondertekenen
geen commetaar
Geen idee
Geen idee
Het clientenplan moet tussentijd geëvalueerd worden. Niet slechts 1 x per jaar
Karakter omschrijving
Met regelmaat aan de doelen werken, evalueren en doelen bijstellen
momenteel niet
Nee prima
Nee tot nu toe gaat alles goed. Korte lijntjes en duidelijkheid na elkaar toe
Nee wat dat regel ik dan tijdens een gesprek over het cliëntenplan
Niet zo vaak veranderen van systeem, maar daar kunnen jullie niks aan doen. Bij het veranderen van
al die systemen gaat er weleens belangrijke info verloren in onze beleving. dat wordt opgelegd. In het
verleden ga
Nvt
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9. Vindt u dat uw kind voldoende de mogelijkheid krijgt om de dingen te doen
die hij of zij graag wil doen?
14x Antwoorden

Enkele keuze
Bijna altijd
Niet altijd
Vaak niet
Weet ik niet
Niet van toepassing

ANTWOORD

ANTWOORDEN

RATIO

Bijna altijd

12

85,7%

Niet altijd

1

7,1%

Vaak niet

0

0,0%

Weet ik niet

1

7,1%

Niet van toepassing

0

0,0%
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10. Vindt u dat de begeleiders uw kind genoeg ondersteunen bij het maken van
eigen keuzes?
14x Antwoorden

Enkele keuze
Bijna altijd
Niet altijd
Vaak niet
Weet ik niet
Niet van toepassing

ANTWOORD

ANTWOORDEN

RATIO

Bijna altijd

10

71,4%

Niet altijd

0

0,0%

Vaak niet

0

0,0%

Weet ik niet

4

28,6%

Niet van toepassing

0

0,0%
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11. Vindt u dat het logeerhuis/ de bso voldoende privacy biedt?
14x Antwoorden

Enkele keuze
Bijna altijd
Niet altijd
Vaak niet
Weet ik niet
Niet van toepassing

ANTWOORD

ANTWOORDEN

RATIO

Bijna altijd

11

78,6%

Niet altijd

1

7,1%

Vaak niet

0

0,0%

Weet ik niet

2

14,3%

Niet van toepassing

0

0,0%
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12. Vindt u dat er dingen beter of anders kunnen als het gaat om vrijheid,
zelfstandigheid en autonomie?
14x Antwoorden

Tekst antwoord

Gaat super goed
Geen idee
Geen idee
Ik ben tot nu tevreden
Ik geloof dat het perfect gaat en tot nu toe geen klachten hoor
(4x) Nee
prima
Voldoet aan Mirel en onze eisen in zoverre wij het kunnen overzien.
Voor mij als ouder is er weinig zicht hoe hier meer wordt omgegaan.
we hebben het idee dat ze het laatste half jaar meer naar haar zin heeft.wordt wel geremd in haar
vrijheid als er heel drukke kinderen aanwezig zijn
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13. Hoe tevreden bent u over de inrichting, omgeving en locatie van het
logeerhuis/ de bso ruimte(s)?
14x Antwoorden

Enkele keuze met afbeeldingen

8 report-votes, 57,1%

2 report-votes, 14,3%

4 report-votes, 28,6%

0 report-votes, 0,0%

0 report-votes, 0,0%

0 report-votes, 0,0%
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14. Vindt u dat er dingen beter of anders kunnen als het gaat om de inrichting
en de locatie van het logeerhuis/ de bso ruimte(s)?
14x Antwoorden

Tekst antwoord

De slaapkamer mogen wel wat gezelliger gemaakt worden
de tuin kan beter ingericht worden voor sport en spel
Een aparte ruimte voor de BSO en dan inrichten voor de kinderen.
Een klein bordje bij de weg zodat iedereen weet waar ze naar beneden moeten zeker straks als het
donker word.
een trampoline voor buiten
Geen opmerkingen
Ik vind wel dat sommige kamers in het logeerhuis al heel lang een nieuw behangetje nodig hebben.
Daar had de lockdown
Jammer van de natuurspeeltuin en weinig buiten materiaal
Lange tijd deed de voordeurbel het niet of kon het hek niet goed dicht. Weet niet of de bel het nu wel
doet? Worden de speeltoestellen wel gecontroleerd op mankementen? In de zomer lagen er nog wel
eens sigarettenpeuken op de grond weet niet hoe dat nu is.
(2x) Nee
Nee prima
Niks
Ze hebben erg hun best gedaan om het zo huiselijk mogelijk te maken en dan is zeker gelukt
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15. Hoe tevreden bent u over het eten en drinken op het logeerhuis/ de bso?
14x Antwoorden

Enkele keuze met afbeeldingen

10 report-votes, 71,4%
2 report-votes, 14,3%

0 report-votes, 0,0%
1 report-votes, 7,1%

0 report-votes, 0,0%
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1 report-votes, 7,1%
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16. Vindt u dat er dingen beter of anders kunnen als het gaat om het eten en
drinken op het logeerhuis/ de bso?
14x Antwoorden

Tekst antwoord

er moet ook fruit gegeten worden
Er zou gezonder gegeten kunnen worden, meer groenten en fruit en minder junkfood maaltijden
Geen idee
Geen opmerlingen
Ik heb geen zicht op de kwaliteit en hoeveelheid van het eten of het drinken in het logeerhuis.
Ik vind het super leuk als ze zelf mogen koken en meehelpen. Of iets bakken, mijn kind is daar echt
enthousiast over
(3x) Nee
Nee prima
Niet nodig
Niks
tot nu toe geen klachten
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17. Vindt u dat uw kind zich op zijn of haar gemak voelt in het logeerhuis/ de
bso?
14x Antwoorden

Enkele keuze
Bijna altijd
Niet altijd
Vaak niet
Weet ik niet
Niet van toepassing

ANTWOORD

ANTWOORDEN

RATIO

Bijna altijd

13

92,9%

Niet altijd

1

7,1%

Vaak niet

0

0,0%

Weet ik niet

0

0,0%

Niet van toepassing

0

0,0%
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18. Vindt u dat uw kind zich veilig voelt in de groep?
14x Antwoorden

Enkele keuze
Bijna altijd
Niet altijd
Vaak niet
Weet ik niet
Niet van toepassing

ANTWOORD

ANTWOORDEN

RATIO

Bijna altijd

12

85,7%

Niet altijd

1

7,1%

Vaak niet

0

0,0%

Weet ik niet

1

7,1%

Niet van toepassing

0

0,0%
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19. Hoe tevreden bent u over de sociale contacten van uw kind op het
logeerhuis/ de bso?
14x Antwoorden

Enkele keuze met afbeeldingen

10 report-votes, 71,4%

3 report-votes, 21,4%

0 report-votes, 0,0%

0 report-votes, 0,0%

1 report-votes, 7,1%
0 report-votes, 0,0%
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20. Vindt u dat er dingen zijn die beter of anders kunnen als het gaat om de
sociale contacten van uw kind op het logeerhuis/ de bso?
14x Antwoorden

Tekst antwoord

Dat ze meer met bekende in het logeerhuis is
Gezelligheid hoog op het verlanglijstje houden en benader hen op hun eigen niveau en naar ons idee
gebeurd dat ook wel.
Ik denk dat de sociale contacten goed zijn. Ik hoor in iedergeval niet van de beroepskrachten dat het
contact niet goed zou zijn.
Jammer alleen gaan er veel weg
Mijn kind vraagt altijd wie er zou logeren als hij ook gaat logeren. Dus misschien dat daar iets in
veranderd kan worden, zodat hij weet wie er ook zijn
(4x) Nee
Nee het gaat zoals afgesproken dus goed
Nee prima
zorgen dat ze aansluiting heeft bij de rest van de clienten die er dat weekend ook zijn
Zou het niet weten
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21. Hoe tevreden bent u over de activiteiten op het logeerhuis/ de bso?
14x Antwoorden

Enkele keuze met afbeeldingen

8 report-votes, 57,1%
4 report-votes, 28,6%

1 report-votes, 7,1%
0 report-votes, 0,0%

0 report-votes, 0,0%
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1 report-votes, 7,1%
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22. Vindt u dat dingen zijn die beter of anders kunnen als het gaat om de
activiteiten op het logeerhuis/ de bso of wilt u hier nog iets anders over kwijt?
14x Antwoorden

Tekst antwoord

Dat er buiten meer dingen te doen zijn voor de kinderen
Door corona konden activiteiten/uitstapjes niet doorgaan. Het is voor mij niet duidelijk of er extra
activiteiten op het terrein worden aangeboden. Het aanbod is van te voren niet bekend. In de
zomervakantie wel uitstapjes gemaakt dat wat wel erg leuk!
Fijn dat er aandacht is voor lichamelijke beweging. Complimenten voor het zwemmen bij het strandje.
Graag aandacht voor duidelijke afspraken over "schermactiviteiten'. Tijd voor een spelletje zoals memory.
Geen commetaar
Is van teveel zaken afhankelijk . Bezetting, mobiliteit clienten, etc.
Leuke activiteiten!
Meer verschillende activiteiten
Mijn kind zou wel wat vaker met het logeerhuis erop uit willen. Nu weten we natuurlijk dat covid veel
roet in het eten gooit qua uitjes
Minder kids kunnen veel dingen doen
Nee
Nee is goed
Ook dit gaat goed
Vind dat er nu een leuk team is.. die leuke uitjes regelen
wanneer mogelijk meer bewegings activiteiten
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23. Vindt u dat uw kind voldoende hulp krijgt bij zijn of haar persoonlijke
verzorging (bijvoorbeeld toiletbezoek, of op het logeerhuis ook douchen,
aankleden, tanden poetsen, haren kammen)?
14x Antwoorden

Enkele keuze
Bijna altijd
Niet altijd
Vaak niet
Weet ik niet
Niet van toepassing

ANTWOORD

ANTWOORDEN

RATIO

Bijna altijd

12

85,7%

Niet altijd

1

7,1%

Vaak niet

0

0,0%

Weet ik niet

1

7,1%

Niet van toepassing

0

0,0%
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24. Hoe tevreden bent u over de persoonlijke verzorging van uw kind op het
logeerhuis/ de bso?
14x Antwoorden

Enkele keuze met afbeeldingen

10 report-votes, 71,4%
3 report-votes, 21,4%

0 report-votes, 0,0%
0 report-votes, 0,0%

0 report-votes, 0,0%
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1 report-votes, 7,1%
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25. Vindt u dat er dingen zijn die beter of anders kunnen als het gaat om de
persoonlijke verzorging van uw kind of wilt u hier nog iets anders over kwijt?
14x Antwoorden

Tekst antwoord

Geen idee ik als moeder ben er niet bij dus je hoopt maar dat het goed gaat
Geen klachten
Geen opmerkingen
Ik heb geen zicht op de werkelijke verzorging tijdens een logeerweekend. Ik hoor niet terug in het
schrift of er wel of geen hulp is gegeven, zoals bijvoorbeeld bij de toiletgang.Wordt er meegeholpen met
afvegen? Wordt er toegezien dat de handen worden gewassen. Het valt me wel vaak op dat de handen
vies zijn bij het ophalen op zondag.
(4x) Nee
Nee ik ben tevreden
Nee voor ons kind is het allemaal okay
Nvt
Vanwege de aard van de vraag hoort dit meer thuis in een clientplan bespreking.
weet ik niet ,zijn we niet bij
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26. Hoe tevreden bent u over de wijze waarop de planning voor de bezoeken
aan het logeerhuis/ de bso met u wordt gemaakt?
14x Antwoorden

Enkele keuze met afbeeldingen

11 report-votes, 78,6%
3 report-votes, 21,4%

0 report-votes, 0,0%
0 report-votes, 0,0%

0 report-votes, 0,0%
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27. Vindt u dat er dingen zijn die beter of anders kunnen als het gaat om de
planning of wilt u hier nog iets anders over kwijt? Heeft u suggesties?
14x Antwoorden

Tekst antwoord

Dat de ouders meer erbij betrokken worden
De planning is sinds laatste half jaar wel gewijzigd doordat de wensen voor logeren eerder worden
gevraagd. De planning is daardoor ook eerder bekend. Dat is fijn. Ook de openingsweken van de
zomervakantie zijn al in november bekend geworden. Dat is een verbetering. Enige is dat je we nog niet
zeker weten of ons kind op de aangegeven voorkeursweken ook mag komen. Ik ben benieuwd wanneer
dit bekend wordt.
Er wordt vaak een kamer met indeling toegezegd en heel vaak veranderd dit dan weer dit geeft veel
onduidelijkheid en onrust
Geen opmerkingen
geen suggesties
Gewoon doorgaan op de huidige voet
(3x) Nee
Nee, altijd goede communicatie en flexibel
Nee, Jacqueline doet super haar best om het iedereen naar zijn zin te maken en leuke samenstelling
van logeergroepjes maakt
niet echt
Niks
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28. Vindt u dat u terecht kunt bij de persoonlijk begeleider wanneer u iets wilt
bespreken omtrent uw kind?
14x Antwoorden

Enkele keuze
Bijna altijd
Niet altijd
Vaak niet
Weet ik niet
Niet van toepassing

ANTWOORD

ANTWOORDEN

RATIO

Bijna altijd

11

78,6%

Niet altijd

1

7,1%

Vaak niet

0

0,0%

Weet ik niet

1

7,1%

Niet van toepassing

1

7,1%
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29. Vindt u dat u het logeerhuis/ de bso goed kunt bereiken als u een vraag
heeft of iets wil door geven?
14x Antwoorden

Enkele keuze
Bijna altijd
Niet altijd
Vaak niet
Weet ik niet
Niet van toepassing

ANTWOORD

ANTWOORDEN

RATIO

Bijna altijd

9

64,3%

Niet altijd

4

28,6%

Vaak niet

1

7,1%

Weet ik niet

0

0,0%

Niet van toepassing

0

0,0%
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30. Vindt u dat u bij de overdracht tijdens het ophaalmoment voldoende op de
hoogte wordt gebracht van het verloop van het logeer/ bso bezoek?
14x Antwoorden

Enkele keuze
Bijna altijd
Niet altijd
Vaak niet
Weet ik niet
Niet van toepassing

ANTWOORD

ANTWOORDEN

RATIO

Bijna altijd

9

64,3%

Niet altijd

4

28,6%

Vaak niet

1

7,1%

Weet ik niet

0

0,0%

Niet van toepassing

0

0,0%
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31. Vindt u dat u voldoende op de hoogte wordt gehouden van eventuele
veranderingen, wijzigingen in het beleid of andere zaken binnen Cavent?
14x Antwoorden

Enkele keuze
Bijna altijd
Niet altijd
Vaak niet
Weet ik niet
Niet van toepassing

ANTWOORD

ANTWOORDEN

RATIO

Bijna altijd

8

57,1%

Niet altijd

4

28,6%

Vaak niet

0

0,0%

Weet ik niet

2

14,3%

Niet van toepassing

0

0,0%
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32. Hoe tevreden bent u over de communicatie met het logeerhuis/ de bso?
14x Antwoorden

Enkele keuze met afbeeldingen

10 report-votes, 71,4%

2 report-votes, 14,3%

1 report-votes, 7,1%

0 report-votes, 0,0%

1 report-votes, 7,1%
0 report-votes, 0,0%
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33. Vindt u dat er dingen zijn die beter of anders kunnen als het gaat om de
communicatie en bereikbaarheid van het logeerhuis/ de bso of wilt u hier nog
iets over kwijt? Heeft u suggesties?
14x Antwoorden

Tekst antwoord

buiten de logeertijden is er niemand berijkbaar om iets door te geven
Dat de begeleiders beter te bereiken zijn die dat weekend moeten werken
De gehele communicatie zou beter moeten en de bereikbaarheid laat soms ook te wensen over
De nieuwsbrief is leuk
Door de weeks is logeren niet telefonisch te bereiken. Je moet het dan via de mail doen. Het is dan
afwachten of je wordt terug gebeld. Als je de vraag neerlegt om terug te bellen wordt dat niet altijd
gedaan. Tevens zijn er in de afgelopen periode 3 x medicijnen vergeten te geven. Dit werd ook in 2
gevallen niet direct gemeld. De nieuwsbrief met de teamfoto van de medewerkers is een leuk begin.
Jammer dat je nu als ouder nog niet weet wie wie is. De namen staan niet bij de gezichten.
Geen opmerkingen
Meer bereikbaar mobiel
misschien een soort van boekje voor ieder kind. Meer als herinnering voor de kids later.
(2x) Nee
Nee de bereikbaarheid is prima
Tijdje was verandering van begeleiding en wisten we niet wie wie was. Misschien daar iets betere
communicatie voor in de toekomst.
Vanwege de vele wisselingen van het personeel is het niet altijd duidelijk wie welke functie invult
binnen het Logeerhuis en wie voor welke vraag het aanspreekpunt is.
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34. Bent u ervan op de hoogte dat er een cliëntvertrouwenspersoon is?
14x Antwoorden

Enkele keuze
Ja
Nee

ANTWOORD

ANTWOORDEN

RATIO

Ja

9

64,3%

Nee

5

35,7%
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35. Weet u bij wie u terecht kunt als u een klacht heeft?
14x Antwoorden

Enkele keuze
Ja
Nee

ANTWOORD

ANTWOORDEN

RATIO

Ja

10

71,4%

Nee

4

28,6%
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36. Bent u ervan op de hoogte dat er een cliënten-/ vertegenwoordigersraad is?
14x Antwoorden

Enkele keuze
Ja
Nee

ANTWOORD

ANTWOORDEN

RATIO

Ja

11

78,6%

Nee

3

21,4%
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37. Vindt u dat uw kind tevreden thuis komt na een bezoek aan het logeerhuis/
de bso bij Cavent?
14x Antwoorden

Enkele keuze
Bijna altijd
Niet altijd
Vaak niet
Weet ik niet
Niet van toepassing

ANTWOORD

ANTWOORDEN

RATIO

Bijna altijd

13

92,9%

Niet altijd

1

7,1%

Vaak niet

0

0,0%

Weet ik niet

0

0,0%

Niet van toepassing

0

0,0%
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38. Hoe tevreden bent u in het algemeen over het logeren/ de bso bij Cavent?
14x Antwoorden

Enkele keuze met afbeeldingen

12 report-votes, 85,7%
2 report-votes, 14,3%

0 report-votes, 0,0%
0 report-votes, 0,0%

0 report-votes, 0,0%
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39. Wat zou er in het algemeen beter of anders kunnen bij Cavent Logeren en/of
Cavent Bso? Zijn er zaken waar u heel tevreden over bent die u graag zo wilt
houden? Of heeft u nog andere op- aanmerkingen die u kwijt wilt?
14x Antwoorden

Tekst antwoord

Als ouder heb ik weinig zicht op de medelogeergenootjes. Meer contacten tussen ouders onderling. In
het schrift de namen noteren van de beroepskrachten/stagiaires die hebben gewerkt ipv Teamlogeren. In
het schrift meer schrijven over het werken aan de doelen die er gesteld zijn. Onderzoeken behoefte
zomervakantie alle weken open te kunnen/meer keuze. Over het algemeen tevreden. Het antwoord zit
tussen heel tevreden en beetje tevreden in. bijeenkomst (live/MS teams) ouders/teamlogeren
Dat de slaapkamers gezelliger worden gemaakt en buiten er meer dingen voor de kinderen zijn omdat
het nogal afgelegen ligt van winkel en andere dingen
het is voor ons heel belangrijk dat de slaapdienst blijft bij het logeerhuis,anders geeft ons dat geen rust
en zouden we het logeren helaas moeten beeindigen
meerdere dagen of gewoon er een echte bso+ van maken voor de werkend mensen
Meer geld voor onderhoud of materialen die kapot gaan
Minder wisselend personeel.
(3x) Nee
Nee, alleen over feit welke kindjes er zijn als mijn kind er ook is
nee op of aanmerking
Nee prima zo
Niks
Slaapdienst behouden. Zondag sluiting naar een later tijdstip dan 16.00 uur doel van weekend vrij
zeker in de zomer gaat zijn doel voorbij. Erg jammer.
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40. Welk rapportcijfer geeft u aan het logeren/ de bso bij Cavent?
14x Antwoorden

Aantal sterren

ANTWOORD

ANTWOORDEN

RATIO

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 1/10

0

0,0%

★★☆☆☆☆☆☆☆☆ 2/10

0

0,0%

★★★☆☆☆☆☆☆☆ 3/10

0

0,0%

★★★★☆☆☆☆☆☆ 4/10

0

0,0%

★★★★★☆☆☆☆☆ 5/10

1

7,1%

★★★★★★☆☆☆☆ 6/10

0

0,0%

★★★★★★★☆☆☆ 7/10

1

7,1%

★★★★★★★★☆☆ 8/10

5

35,7%

★★★★★★★★★☆ 9/10

7

50,0%

★★★★★★★★★★ 10/10

0

0,0%
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41. Waar heeft u, of verwacht u in de toekomst, naast logeren /de bso nog meer
behoefte aan te hebben voor uw kind?
14x Antwoorden

Meerkeuze

ANTWOORD

ANTWOORDEN

RATIO

Begeleiding thuis

3

21,4%

Deeltijd wonen (zie toelichting)

4

28,6%

Kamertraining (voorbereiden op zelfstandig wonen of wonen met
begeleiding thuis)

5

35,7%

Begeleid wonen (verblijf in een zorginstelling)

8

57,1%

2

14,3%

Iets anders, namelijk:
•
•

Activiteiten op zaterdag als deelname aan de BSO vanwege
leeftijd of al 5 dagen dagbesteding doordeweeks niet meer
mogelijk is.
Nog niet iets extra nodig
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