
 

Dit vonden jullie er van! 

Ieder jaar bespreekt de individueel begeleider met jou de lijst: Dit vind ik ervan!  

Er wordt besproken:  Wat je belangrijk vindt 
Hoe het gaat  
Wat je anders wil 

In 2020 ging het voor iedereen anders dan normaal. Dit kwam door Corona. Dit is wat we 

erover hoorden van jullie: 

 Jullie waren meer thuis 

 Jullie konden minder afspreken met vrienden en familie 

 Het lukte niet altijd om naar werk, sport en de muziekstudio te gaan 

 Sommigen voelden zich daardoor eenzamer 

 De kinderen mochten vaak niet naar school en ouders niet helpen op school 

 Begeleiders zeggen dat het wel gelukt is om contact te houden  

 Er werd meer samen gewandeld, buiten afgesproken of gebeld 

 

      Jullie zijn positief over: 

 Hulp 

 Huis 

 Veilig voelen 

Dit vinden jullie het belangrijkste 

 Familie 

 Huis 

 Gevoel 

 

Op deze onderwerpen willen jullie verandering: 

 Doen 

 Gevoel 

 Lijf  

 Jullie zijn minder positief over: 

 Familie 

 Gevoel 

 Doen en lijf 

 

We gaan in 2021 over deze thema’s met jullie verder praten! 



 

 

Dit hebben we gedaan in 2020 

 Het maken van zorgplannen met jullie 

 We hebben gezorgd voor beter overleg binnen het team 

 We hebben meer overleg met hulp buiten de Tussenvoorziening 

 De activerend begeleider kijkt met jullie naar dagbesteding  

 Er is veel overleg geweest door Corona en de maatregelen  

 We hebben gekeken hoe we jullie goed konden blijven helpen 

 

Dit gaan we doen in 2021 

 We gaan de zorgplannen ieder half jaar met jullie 

bespreken 

 We bespreken ze ook in het team en met andere 

hulp.  

 We willen dat iedereen weet wat belangrijk is in de 

begeleiding van jou. 

 We gaan kijken hoe medewerkers meer hulp kunnen 

krijgen van een gedragsdeskundige.  

 We gaan met jullie verder praten over de 

onderwerpen doen, lijf, gevoel, huis en familie. 

 

 

 


