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Uitleg voor cliënten 

‘Dit vind ik ervan!’ 2.0  

 
 

‘Dit vind ik ervan!’ 
Wil jij vertellen wat je ervan vindt? 
Wat jij belangrijk vindt willen wij graag horen. 
Over je huis, je werk en dagbesteding en hoe het met je gaat.  
Als begeleiders, familie of vrijwilligers weten wat jij wilt. 
Dan krijg je de ondersteuning die bij jou past.  
 
Praten met elkaar 
‘Dit vind ik ervan’ is een vragenlijst. 
De vragenlijst heet ‘Ik vertel’. 
Je praat met je PO/ PB over de vragen. 
Je kunt ook met iemand anders de vragenlijst invullen.  
Overleg met je begeleider met wie je de vragenlijst wilt invullen. 
Je PO/PB krijgt wel het verslag van het gesprek. 
Eén keer per jaar bespreek je met elkaar de vragenlijst. 
 
Waar praat je over 
Jij vertelt in je eigen woorden hoe het met je gaat. 
En je praat over andere onderwerpen die jij belangrijk vindt. 
Wat gaat goed bij jou en wat kan beter. 
Je PO/ PB helpt je en luistert naar jou.  
Pictogrammen of foto’s kunnen je helpen bij gesprek.  
 
Hoe praat je met elkaar 
Het gesprek is op je appartement of op kantoor. 
Maar kan ook tijdens de afwas. 
Het kan een langer gesprek zijn of meerdere korte gesprekjes. 
Jullie vullen samen de vragenlijst in. 
Of je begeleider vult de vragenlijst in.   
Kan je niet praten of vind je het moeilijk om over een onderwerp te praten?  
Je PO/PB kan in overleg met jou ook met je familie of contactpersoon praten. 
De familie krijgt dan de vragenlijst ‘Ik zie en vertel’. 
 
Je ondersteuningsplan 
Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. 
Dit verslag wordt gebruikt bij je ondersteuningsplan.  
Wat jij belangrijk vindt komt dus in jouw ondersteuningsplan te staan. 
 
Verbeteren 
“Dit vind ik ervan” is ook een onderzoek of cliënten tevreden zijn. 
De informatie van de vragenlijsten wordt verzameld per locatie.  
Dit is anoniem, zonder jouw naam.  
Abrona en het team van jouw locatie weten dan wat cliënten goed of niet goed 
vinden.  
De cliëntenraden of familieraden kunnen hierover praten. 


