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Stichting Agrarische Zorgonderneming Vlist 

Bewonerstevredenheidsonderzoek 

 

Stichting Agrarische Zorgonderneming Vlist is de overkoepelende stichting waaronder Zorgboerderij 

Vlist valt. Op Zorgboerderij Vlist wonen veertien mannen met een verstandelijke beperking waarvan 

enkele naast hun verstandelijke beperking ook met psychiatrische problematiek bekend zijn. De 

bewoners van Zorgboerderij Vlist nemen deel aan de (agrarische) dagbesteding op het erf van 

Zorgboerderij Vlist. Zorgboerderij Vlist biedt hiermee een unieke combinatie van langdurig wonen en 

werken op dezelfde locatie in een landelijke omgeving.  

De bewoners worden 24 uur per dag begeleid door een vast team van ervaren begeleiders die hen 

zowel in het wonen als tijdens de dagbesteding begeleiden. Het doel van Stichting AZOV is om haar 

bewoners een zo volwaardig mogelijk leven te bieden. Een plek waar een bewoner kan en mag zijn 

wie hij is en waar hij thuis is. Waar bewoners zich kunnen ontwikkelen naar hun wensen en 

mogelijkheden en waar iedereen zich veilig en gehoord voelt.  

Het team van Zorgboerderij Vlist probeert dit doel te bereiken door vanuit persoonlijke 

betrokkenheid, rust en oprechte interesse voor de bewoners te werken waarbij de begeleiding aan 

gepast wordt op datgene wat elke bewoner nodig heeft. 
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Dit vind ik er van! 

 

Stichting AZOV vindt het belangrijk te weten hoe haar bewoners zich voelen op diverse 

levensgebieden, zoals in het wonen en de dagbesteding en wat de stichting kan doen om de 

tevredenheid van bewoners verder te verbeteren. Om dit te onderzoeken is er een keuze voor een 

onderzoeksinstrument gemaakt uit de diverse instrumenten die zijn opgenomen in de verplichte 

waaier van het kwaliteitskader van het VGN. Uiteindelijk heeft Stichting AZOV gekozen voor ‘Dit vind 

ik er van’ een door zorgorganisatie SIZA ontwikkelt meetinstrument om de tevredenheid van haar 

bewoners te meten.  

In het najaar van 2014 zijn de persoonlijk begeleiders van Stichting AZOV getraind in het gebruiken 

van de gesprekslijst van ‘Dit vind ik er van!’. Zij hebben deze training gevolgd bij GEMIVA-SVG groep.  

Afgelopen maanden zijn de bewoners van Stichting AZOV door hun persoonlijk begeleiders op 

diverse onderwerpen bevraagd aan de hand van de gespreklijst.  

De resultaten van de gespreklijst van ‘Dit vind ik er van!’ geven zowel een indicatie voor 

kwantitatieve- als kwalitatieve informatie. In dit verslag zullen per onderwerp de kwantitatieve 

scores worden weergegeven met aansluitend enkele voorbeelden van uitspraken van bewoners ten 

aanzien van het onderwerp (kwalitatieve gegevens). Ook is bewoners gevraagd of zij graag iets 

zouden willen veranderen op de gebieden waarop zij zijn gevraagd, ook hiervan zullen enkele 

voorbeelden gegeven worden.  

Het stuk zal worden afgesloten met een beschrijving van de conclusie en verbeterpunten en acties 

die hierop ingezet zullen worden . 

Het bewonerstevredenheidsonderzoek zoals deze zal ten minste één keer per drie jaar worden 

uitgevoerd.  
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1. Gevoel 

 

Onder het onderwerp gevoel is met de bewoners gesproken over onderwerpen als; 

- Hoe gaat het met je? 

- Ben je tevreden met je leven? 

- Voel je je gehoord? 

- Hoe ga je om met emoties? 

Uit de kwantitatieve analyse komt naar 

voren dat 10 van de 14 bewoners 

aangeven dat het goed met hen gaat. Als 

voorbeelden hiervan geven de bewoners 

aan; 

‘Ik heb het naar mijn zin, ik ben weinig 

verdrietig of boos’ 

‘Het gaat goed met me’ 

‘Stukken beter. Ik heb een mooie kamer 

en werk. Begeleiding neemt mij serieus, soms zijn ze wel eens lastig’ 

‘Ik voel me goed/thuis. Ik krijg genoeg aandacht van begeleiding. Soms ben ik blij en soms ook 

boos’ 

Verder geven 3 van de 14 bewoners een matig aan op dit onderwerp. Enkele voorbeelden 

van uitspraken van bewoners hierbij zijn; 

‘Mensen moeten zich bewuster zijn van mijn begeleidingsstijl, zodat ik me meer gekend voel’ 

‘Ik voel me soms goed en soms onrustig.’ 

Eén bewoner heeft geen antwoord gegeven op deze vraag.  

Er is ook gevraagd of bewoners graag iets zouden willen veranderen, hierbij geven 6 van de 

bewoners als antwoord ja. Voorbeelden die genoemd worden zijn; 

‘Ik wil graag leren mijn emoties bij alle begeleiders te kunnen uitten.’ 

  
Geen 

antwoord Slecht Matig Goed Top Aantal 

Gevoel 1 - 3 10 - 14 

                                 

   

 

87,5% 
Goed 

21,5% 
Matig 

12,5% 
Geen 

antwoord 
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2. Lijf 

 

Onder het onderwerp lijf is met de bewoners gesproken over onderwerpen als; 

- Gezondheid 

- Uiterlijk 

- Eten en drinken 

- Bewegen 

- Activiteiten in het dagelijkse leven 

- Verzorging 

Uit de kwantitatieve analyse komt naar voren dat 10 van de 14 bewoners aangeven dat het 

goed met hen gaat en 2 van de 14 

bewoners geven een top-score. 

Als voorbeelden hiervan geven de 

bewoners aan; 

- Ik ben blij met mijn lijf. Ik heb 

genoeg beweging.’  

 

- Redelijk tevreden, ik ben veel 

afgevallen. Ik heb mooi haar. 

Het eten is oké.’ 

 

- Sporten is goed en leuk. Het 

eten is goed. 

 

- Ik zie er goed uit, netjes en ik ben gezond. Ik heb wel veel baardhaar. Het eten is lekker.’ 

 

Uit de analyse komt verder naar voren dat één bewoner aangeeft zich matig te voelen op dit 

gebied.  

Er is ook gevraagd of bewoners graag iets zouden willen veranderen, hierbij geven 3 van de 

bewoners als antwoord ja. Bewoners geven geen concrete zaken aan die zij graag anders 

zouden willen zien.  

  
Geen 

antwoord Slecht Matig Goed Top Aantal 

Lijf - - 1 11 2 14 

 

 

 

 

 

 

 

25% 
Top! 

62,5% 
Goed 

12,5% 
Matig 
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3. Familie 

 

Onder het onderwerp familie is met de bewoners gesproken over onderwerpen als; 

- Gezin, familie 

- Contacten met familie 

- Betekenis van familie 

Uit de kwantitatieve analyse komt naar voren dat 8 van de 14 bewoners aangeven dat het 

goed met hen gaat en 6 van de bewoners aangeven dat zij hun familie en de contacten 

hiermee als top! ervaren. Als 

voorbeelden hiervan geven de 

bewoners aan; 

‘Mijn ouders zijn toppie! De 

familieweekenden vind ik erg leuk.’  

‘Goed, ik ga in de weekenden naar 

mijn familie,’ 

‘Mijn vader, moeder en broers vind ik 

heel belangrijk en fijn.’ 

‘Ik heb veel contact met mijn familie, 

we zijn er altijd voor elkaar.’ 

Er is ook gevraagd of bewoners graag iets zouden willen veranderen, hierbij geven 3 van de 

bewoners als antwoord ja. Bewoners geven geen concrete zaken aan die zij graag anders 

zouden willen zien. 

  
Geen 

antwoord Slecht Matig Goed Top Aantal 

Familie - - - 8 6 14 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 
Top! 

50%  
Goed 
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4. Vrienden & Kennissen 

 

Onder het onderwerp vrienden en kennissen is met de bewoners gesproken over 

onderwerpen als; 

- Vriendschappen 

- Contacten met anderen 

- Liefde en relatie 

- Knuffelen en seks 

Uit de kwantitatieve analyse komt naar voren dat 11 van de 14 bewoners aangeven dat zij de 

score goed geven aan dit 

onderwerp in hun leven en 2 

bewoners een score top! Als 

voorbeelden hiervan geven de 

bewoners aan; 

‘Ik heb goede kennissen bij de 

Klup, ik herken veel dingen in 

anderen.’ 

‘Ik kan met iedereen op de groep 

goed opschieten.’  

‘Ik vind mezelf nog te jong voor 

een vriendin.’ 

‘Ik wil graag een relatie, later wil ik pas seks en zo, als zij dat ook leuk vindt. Ik wil alles delen 

met elkaar.’ 

Eén bewoner geeft een score matig op dit onderwerp. Deze bewoner zou graag meer 

contacten buiten de groep willen hebben.  

Er is ook gevraagd of bewoners graag iets zouden willen veranderen, hierbij geven 4 van de 

bewoners als antwoord ja. Voorbeelden die genoemd worden zijn; 

‘Ik zou graag vaker naar de Klup willen, liefst met iemand mee.’ 

‘Ik wil graag extra kennissen en vrienden.’ 

‘Ik zou graag een relatie krijgen in de toekomst.’ 

  
Geen 

antwoord Slecht Matig Goed Top Aantal 

Vrienden & 
kennissen - - 1 11 2 14 

 

                   

 

25% 
Top! 

75% 
Goed 

7% 
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5. Meedoen 

 

Onder het onderwerp meedoen is met de bewoners gesproken over onderwerpen als; 

- Contact maken in de buurt 

- Meedoen in de buurt 

- Iets voor anderen doen 

- Op pad gaan 

- Participatie 

Uit de kwantitatieve analyse komt naar voren dat 8 van de 14 bewoners aangeven dat zij de 

score goed geven aan dit onderwerp in hun leven en 3 bewoners een score top! Als 

voorbeelden hiervan geven de bewoners aan; 

‘In de zomer doen we jeu de boules bij de 

Vlisterstee.’  

 ‘Ik ga graag fietsen in buurt.’ 

‘Ik vind het leuk om met begeleiding weg 

te gaan en te shoppen.’ 

‘Boodschappen doen, naar de Klup gaan, 

met papa en mama op pad en lekker 

schoonmaken op de groep.’ 

Verder komt naar voren dat 3 van de 14 

bewoners een score matig geeft op dit onderwerp. Enkele dingen die hierbij worden 

aangegeven zijn; 

‘Het moet niet moeten, gedwongen worden is niet leuk, dan kan ik boos worden. Ik ga het 

liefst mijn eigen gang, dan heb ik rust. Ik heb een paar vrienden, daar doe ik soms wat mee.’ 

Er is ook gevraagd of bewoners graag iets zouden willen veranderen, hierbij geven 5 van de 

bewoners als antwoord ja. Voorbeelden die genoemd worden zijn; 

‘Ik zou graag een schildercursus volgen.’ 

‘Ik wil graag vaker uit gaan.’ 

 ‘Ik zou wel vaker samen met iemand uit de buurt iets willen doen.’ 

  
Geen 

antwoord Slecht Matig Goed Top Aantal 

Meedoen - - 3 8 3 14 

 

                            

12,5% 
Top! 

62,5% 
Goed 

25% 
Matig 
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6. Hulp 

 

Onder het onderwerp hulp is met de bewoners gesproken over onderwerpen als; 

- Betrouwbaar, Afspraak is afspraak 

- Luisteren 

- Tijd 

- Omgang 

- Behandeling 

- Vakmanschap 

Uit de kwantitatieve analyse komt naar voren dat 11 van de 14 bewoners aangeven dat zij de 

score goed geven aan dit onderwerp in 

hun leven en 1 bewoner een score top! Als 

voorbeelden hiervan geven de bewoners 

aan; 

‘Ik praat veel met mijn pb’er, dat is fijn. 

Begeleiding helpt goed.’  

‘Zolang iedereen zich aan de afspraken 

houdt gaat het heel goed.’ 

‘Ik word goed behandeld.’ 

‘Gewoon goed, leiding is betrouwbaar en 

helpen mij goed.’ 

Eén bewoner geeft een score matig op dit 

onderwerp en één bewoner die geen antwoord heeft gegeven op deze vraag.  

Er is ook gevraagd of bewoners graag iets zouden willen veranderen, hierbij geven 3 van de 

bewoners als antwoord ja. Bewoners geven geen concrete zaken aan die zij graag anders 

zouden willen zien. 

  
Geen 

antwoord Slecht Matig Goed Top Aantal 

Hulp 1 - 1 11 1 14 

 

                               

 

 

 

 

12,5% 
Top! 

62,5% 
Goed 

12,5% 
Matig 

 

12,5% 
Geen 

antwoord 
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7. Huis 

 

Onder het onderwerp huis is met de bewoners gesproken over onderwerpen als; 

- Huis 

- Huishouden 

- Bezittingen 

- Geld 

Uit de kwantitatieve analyse komt naar voren 

dat 12 van de 14 bewoners aangeven dat zij de 

score goed geven aan dit onderwerp. Als 

voorbeelden hiervan geven de bewoners aan;  

‘Ik ben tevreden met mijn plekje.’ 

‘Goed, ik heb een mooie kamer. Het huishouden 

kan ik zelf, maar soms heb ik geen zin. Mijn 

vader beheert mijn geld, ik heb veel spullen en 

daar ben ik blij mee.’ 

‘Gezellig huis, mooi maken. Goed onderhouden 

en verven, mooi. Ik heb leuke spullen.’ 

‘Mijn kamer is mooi. Ik kan beter schoonmaken nu. Iemand anders beheert mijn geld dat is 

fijn. Soms is het ook weleens onduidelijk. Ik ben aan het sparen.’ 

Twee van de bewoners geven een score matig op dit onderwerp. Voorbeelden van wat zij 

noemen zijn;  

‘Ik vind het lastig om ‘nee’ te zeggen wanneer het over geld gaat.’ 

‘Ik vind het erg vervelend dat ik niet zelf de regie heb over mijn eigen geld.’ 

Er is ook gevraagd of bewoners graag iets zouden willen veranderen, hierbij geven 6 van de 

bewoners als antwoord ja. Voorbeelden die hierbij genoemd worden zijn; 

‘Ik wil graag zelf geld aanvragen in de toekomst.’ 

‘Ik vind het soms gehorig hier, kunnen de muren dikker?’ 

  
Geen 

antwoord Slecht Matig Goed Top Aantal 

Huis - - 2 12 - 14 

 

 

 

Goed 
86% 

Matig 
14% 
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8. Doen 

 

Onder het onderwerp  doen is met de bewoners gesproken over onderwerpen als; 

- Werk en dagbesteding 

- School 

- Wat je in je vrije tijd doet 

- Ontwikkelen/leren 

Uit de kwantitatieve analyse komt naar voren dat 11 van de 14 bewoners aangeven dat zij de 

score goed geven aan dit onderwerp en 2 

bewoners een score top! Als voorbeelden 

hiervan benoemen bewoners; 

‘Ik ben tevreden met mijn leven zoals het nu 

is.’  

 

‘Samen werken is fijn. Ik wil niet op school 

leren.’ 

 

‘Ik heb goed werk. Soms ga ik zelf kijken bij 

de brandweer.’ 

 

‘Het gaat goed op de externe dagbesteding. Bij de interne dagbesteding zou ik meer 

uitdaging willen.’ 

 

Eén bewoner geeft een score matig op dit onderwerp. Deze bewoner geeft aan dat hij het 

jammer vindt dat hij nu weinig kan. Hij zou graag in de toekomst een cursus gaan doen.  

Er is ook gevraagd of bewoners graag iets zouden willen veranderen, hierbij geven 8 van de 

bewoners als antwoord ja. Voorbeelden die hierbij genoemd worden zijn; 

‘Ik verveel me soms in het weekend, ik zou wel extra naar de Klup willen.’ 

 

‘Ik wil graag leren papier prikken.’ 

  
Geen 

antwoord Slecht Matig Goed Top Aantal 

Doen - - 1 11 2 14 

 

 

 

 

 

 

 

14,5% 
Top! 

78,5% 
Goed 

7% Matig 
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9. Kiezen 

 

Onder het onderwerp  doen is met de bewoners gesproken over onderwerpen als; 

- Keuzes maken 

- Invloed hebben 

Uit de kwantitatieve analyse komt naar voren dat 8 van de 14 bewoners aangeven dat zij de 

score goed geven aan dit onderwerp en 1 

bewoner een score top! Als voorbeelden 

hiervan benoemen bewoners;  

‘Goed, ik blijf hier wonen.’  

‘Goed, dat kan ik goed.’ 

‘Als er iets gegeten wordt wat ik niet lust dan 

mag ik kiezen.’ 

‘Ik overleg graag met begeleiding.’ 

‘Ik vind dat ik gehoord word.’ 

Vijf van de bewoners geven een score matig 

op dit onderwerp. Voorbeelden die zij benoemen zijn; 

‘Is afhankelijk van de keuze die ik moet maken.’ 

‘Ik kan kiezen, soms is het lastig. Ik word niet altijd serieus genomen.’ 

‘Ik wil het liever zelf doen, uit mezelf leren opruimen, kiezen en bepalen. Soms moet ik best 

veel dingen van anderen. Dit is lastig. Soms begrijp ik het wel.’ 

‘Daar heb ik moeite mee.’ 

‘Ik vind het af en toe moeilijk. Je zit er aan vast er is geen weg meer terug.’ 

Er is ook gevraagd of bewoners graag iets zouden willen veranderen, hierbij geven 2 van de 

bewoners als antwoord ja. Zij benoemen geen concrete voorbeelden.  

  
Geen 

antwoord Slecht Matig Goed Top Aantal 

Kiezen - - 5 8 1 14 

 

 

 

 

12,50% 
Top! 

62,50% 
Goed 

25% 
Matig 
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10. Veilig voelen 

 

Onder het onderwerp  doen is met de bewoners gesproken over onderwerpen als; 

- Veilig voelen in huis 

- Veilig voelen in de buurt 

- Brandveiligheid 

Uit de kwantitatieve analyse komt naar voren dat 11 van de 14 bewoners aangeven dat zij de 

score goed geven aan dit onderwerp en 

2 bewoners een score top! Als 

voorbeelden hiervan benoemen 

bewoners;  

 ‘Ik voel me veilig, mijn deur kan op slot.’  

 ‘Ik voel me heel veilig hier.’ 

‘Ja, de wijkagent lost dingen op. Soms 

niet zo leuk met ruzies.’ 

 ‘Ja, brandalarm is naar buiten gaan.’ 

‘Ja, soms is er ruzie/druk gedrag van 

anderen.’  

Eén bewoner geeft een score matig op dit onderwerp. Als voorbeeld benoemd hij; 

‘Ik voel me veiliger dan eerst met bepaalde bewoners. Ik wil graag een trap bij de 

nooduitgang.’ 

Er is ook gevraagd of bewoners graag iets zouden willen veranderen, hierbij geven 6 van de 

bewoners als antwoord ja. Voorbeelden die benoemd worden zijn;  

‘Ik wil een goede nooduitgang in mijn huis.’ 

‘De branddeur boven moet gemakkelijker open gaan.’ 

‘Als het brandalarm af gaat dan voel ik me niet veilig, ik wil dan hulp van begeleiding.’ 

  
Geen 

antwoord Slecht Matig Goed Top Aantal 

Veilig 
voelen     1 11 2 14 

 

 

 

 

25% 
Top! 

62,50% 
Goed 

12,50% 
Matig 



 
 

  Maart 2015 – geschreven door Babeth Korevaar 

13 

 

Conclusie en verbeterplan 

Wanneer we naar de antwoorden kijken die de bewoners hebben gegeven, dan wekken deze 

de indruk dat de bewoners tevreden zijn over hun leven op de diverse levensgebieden. In 

cijfers kunnen we stellen dat gemiddeld 72% van de bewoners een score ‘goed’ geeft en 16% 

een ‘Top!-score’ op de verschillende thema’s. Slechts gemiddeld 11% van de bewoners geeft  

een score ‘matig’ op diverse onderdelen en in 1% van de gevallen heeft een bewoner geen 

antwoord (kunnen) gegeven op een vraag. 

Bijzonder en fijn om te zien is dat alle bewoners op het thema ‘familie’ een score ‘goed’ of 

‘top!’ geven. Zij voelen zich gesteund door hun familie en hebben met hen, ieder op zijn 

eigen manier, een hechte band. Stichting AZOV vindt dit belangrijk en ondersteunt bewoners 

hierin graag.  

Daarnaast is het erg goed om de diverse reacties van bewoners te lezen waarin zij aangeven 

dat zij zich gehoord voelen door begeleiding en dat begeleiding als betrouwbaar wordt 

ervaren. Dat er tijd voor hen is en zij zich goed geholpen en gerespecteerd voelen. Dit is een 

belangrijk streven van Stichting AZOV en het is fijn dat dit ook daadwerkelijk zo ervaren 

wordt door de bewoners.  

De meeste bewoners geven aan dat zij op de thema’s ‘gevoel’, ‘veilig voelen’ en ‘doen’ graag 

verandering zouden willen zien.  

Binnen het thema ‘gevoel’ worden antwoorden gegeven in de richting van emoties uiten en 

het vinden van een relatie. Het hebben van een betekenisvolle relatie met een ander 

persoon is voor onze bewoners belangrijk en we zullen ook de komende jaren hierop zoveel 

mogelijk proberen in te spelen en hen hierin begeleiden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 

worden aan het stimuleren van bewoners om deel te nemen aan activiteiten waarbij zij 

anderen binnen een veilige omgeving ontmoeten (zoals bij het eetcafé van de Klup, of op 

uitjes), het begeleiden van het op een veilige manier verkennen van de wereld van het 

contacten aangaan via internet of het begeleiden van nieuwe of bestaande relaties van 

bewoners. 

Het tweede thema waarop de meeste bewoners aangeven dat zij verandering willen is het 

thema ‘veilig voelen’. Opvallend hierbij is dat veel bewoners zorgen aangeven m.b.t. de 

brandveiligheid en hierbij voorbeelden noemen als het klemmen of het onvoldoende 

toegankelijk zijn van de nooduitgang/het ontbreken van een goede ladder. De tendens in 

deze antwoorden kan veroorzaakt worden doordat er vrij recent een brandoefening is 

uitgevoerd waarbij bewoners betrokken zijn geweest. Hieruit zijn een aantal verbeterpunten 

naar voren gekomen die inmiddels bijna allemaal zijn uitgevoerd en besproken met de 

bewoners. 

Stichting AZOV neemt de brandveiligheid en de veiligheid in de bredere zin van het woord 

zeer serieus omdat veiligheid een fundamentele behoefte is. Het pand is gebouwd volgens de 

brandveiligheidsvoorschriften waardoor de kans op branduitbraak of verspreiding zeer gering  
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is. Daarnaast is er een professionele brandmeldinstallatie die bij brand automatisch door 

meldt aan de brandweer, waardoor zij snel ter plaatse zijn. De brandmeldinstallatie 

(maandelijks) en alle rookmelders (jaarlijks) worden gecontroleerd door professionele 

organisaties. Tevens komt de brandweer elk jaar een controle uitvoeren waarbij gekeken 

wordt of de branddeuren werken e.d. en wordt er één keer per jaar een brandoefening 

gedaan met de bewoners en het personeel onder leiding van Expert brandbeveiliging. 

Tenslotte volgen alle zorgmedewerkers jaarlijks een training bedrijfshulpverlening. De 

brandveiligheid van Zorgboerderij Vlist is hiermee voldoende afgedekt.  

Hoewel 93% van de bewoners een goede tot top! score geeft op het thema ‘doen’ geven ook 

de meeste bewoners aan dat zij graag veranderingen zouden willen zien op dit gebied. De 

gewenste verandering lijkt hem er vooral in te zitten dat bewoners zich voldoende 

uitgedaagd willen blijven voelen in hun dagbesteding. Elke dag dezelfde taken doen, hoewel 

dit soms nodig lijkt om bewoners de structuur te geven die zij nodig hebben, gaat vervelen. 

Daarom heeft het team van Stichting AZOV een nieuw systeem bedacht voor de verdeling 

van de taken binnen de dagbesteding om zo tegemoet te kunnen komen aan de wensen van 

de bewoners en de dagbesteding nog beter aan te kunnen laten sluiten op hun 

ontwikkelingsdoelen zoals deze geformuleerd staan in hun ondersteuningsplannen. 

Inmiddels wordt er ruim een maand met het nieuwe systeem gewerkt en wordt er positief 

gereageerd door de bewoners.  

Het volgen van een (interne) cursus m.b.t. het werken met gereedschap, in de tuin, met de 

paarden of koeien is ook een wens van bewoners. Komendjaar zal hiervoor tijd gemaakt 

worden.  

Stichting AZOV is erg blij met de resultaten van het onderzoek en zal zich het komende jaar 

inzetten de resultaten te behouden en de verbeterpunten verder op te pakken.   


