
Kwaliteitsrapport 2020
Eenvoudige versie

Dit is een eenvoudige versie van het 
kwaliteitsrapport van Siza. 
We laten zien hoe het in 2020 is gegaan bij Siza.
We vertellen over wat goed gaat en wat 
volgens ons beter kan.  
En wat we in 2021 willen veranderen 
of verbeteren. 

Wie zijn wij? 

Siza helpt mensen met een beperking. 
Dat kunnen mensen zijn die in een 
huis bij Siza wonen. 
Of mensen die werken bij Siza of naar 
dagbesteding gaan. 
Het kunnen ook mensen zijn die thuis 
wonen en daar hulp krijgen. 
Bij elkaar gaat het om meer dan 3500 
cliënten.

Cliënten en corona 

Corona maakte het jaar 2020 anders 
dan andere jaren. Er veranderde veel.  
Niet op bezoek kunnen gaan en geen 
bezoek ontvangen was heel moeilijk.
Terwijl contact met familie en 
vrienden juist zo belangrijk is. 
Mensen konden niet meer naar de 
dagbesteding toe. 
Daarom ging de dagbesteding anders 
dan anders. Op de woning, of via de 
computer. Medewerkers zijn creatief 
geweest. Ze bedachten leuke, nieuwe 
manieren van je dag invullen.  Voor 
sommige cliënten was dit juist fijn. 
Anderen werden er onrustig van. 
We zagen hoe belangrijk goeie 
informatie voor cliënten en verwanten is.
Het was moeilijk iedereen te bereiken 
en goed uit te leggen wat mensen 
moesten doen in coronatijd. 



In 2021 willen we 3 onderwerpen aanpakken: 

1. Beter afspreken hoe cliënten en verwanten kunnen meepraten en advies geven over 
dingen die voor hen belangrijk zijn. Dat geldt voor cliënten die bij Siza wonen en die 
dagbesteding bij Siza krijgen. 

2. Beter werken volgens een plan. We beginnen bij de cliënten met een lichamelijke beperking.
3. Beter vastleggen waar we staan op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Zodat we 
 ook kunnen laten zien aan elkaar hoe het nu gaat en wat er kan veranderen.

Medewerkers en corona 

Medewerkers wisten niet altijd 
wat het beste was om te doen. Dat 
vonden ze moeilijk. Samenwerken 
werd anders. En er moest gewerkt 
worden vanuit huis, of van achter de 
computer.   Leidinggevenden moesten 
vaker zeggen hoe het moest. Dat was 
nieuw.  Wat hielp was dat iedereen 
bereid was een stapje extra te doen. 

Verder ging het in 2020 bij 
Siza over:

• De zorgplannen. Wat er in 
die plannen staat kan beter 
opgeschreven worden.  

• Dat iedereen goed met elkaar 
samenwerkt. Dus vanuit alle 
onderdelen van Siza. Dat is het 
beste voor de cliënt. 

• Werken volgens een plan en 
afmaken waar je aan begint.

• De medische en verpleegkundige 
zorg, vooral voor mensen met een 
lichamelijke beperking

• Werken vanuit de nieuwe Wet zorg 
en dwang. Zorgen dat cliënten zo 
weinig mogelijk te maken krijgen 
met onvrijwillige zorg. 
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