Richtvragen bij evaluatie
geen neerslag nodig
zorgboer, zorggast, begeleider van de voorziening, en eventueel ouders komen aan bod
Algemeen
- Komt de zorggast graag naar de boerderij? Is hij er steeds geweest of is hij soms afwezig?
- Hoe verliepen de interacties tussen de zorggast en de zorgboer?
- Hebben bepaalde situaties zich voorgedaan die iemand hier graag zou bespreken?
- Wat was de algemene indruk van het verblijf op de zorgboerderij voor de zorgboer, de zorggast, de
begeleider vanuit de voorziening en de ouders (indien aanwezig)?
Doelstellingen: We bekijken de doelstellingen die bij het begin van het verblijf werden opgesteld.
- Zijn deze doelstellingen gehaald?
- Is eraan gewerkt? Op welke manier?
- Zijn er vorderingen gemaakt?
- Welke elementen zorgden ervoor dat de doelstellingen (niet) gehaald werden?
- Indien tussentijdse evaluatie: Hoe kunnen we de doelstellingen bijschaven naar de volgende evaluatie
toe?
Taken
-

Welke taken heeft de zorggast gedaan op de boerderij?
Wat doet de zorggast graag? Wat doet hij minder graag? Waarom? Hoe loopt dat dan?
Zijn de taken zinvol? Sluiten ze voldoende aan bij de capaciteiten van de zorggast?
Hoe zouden de taken eventueel kunnen aangepast worden zodat ze beter passen bij wat de zorggast
kan en wil doen?

Begeleiding
- Hoe verloopt de begeleiding van de zorgboer aan de zorggast?
- Hoe verloopt de begeleiding van de voorziening aan de zorgboer en zorggast?
- Hoe verloopt de dienstverlening vanuit groene zorg?
- Hoe zou deze begeleiding/dienstverlening kunnen verbeteren? Zijn hier concrete tips toe?
Indien eindevaluatie: transfer
- Wat heeft de zorggast geleerd op de zorgboerderij?
- Wat kan de zorggast terug meenemen naar huis?
- Is er door het verblijf op de zorgboerderij iets veranderd in het leven van de zorggast?
Zijn er dingen gezegd die relevant zijn voor Steunpunt Groene Zorg? Zo ja, noteer ze hieronder.
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Andere opmerkingen:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
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