
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 bijna 3700 cliënten.

Cliënten en vertegenwoordigers    

Samen met cliënten en hun vertegenwoor
digers is er een nieuwe kijk op goede zorg en 
hulp bedacht. Dat hebben we opgeschreven 
in het nieuwe kwaliteitshandvest. Zo kan 
iedereen nalezen wat de bedoeling is.

We kijken vooral anders naar ‘eigen regie’. 
Daar bedoelen we mee dat iedereen natuur lijk 
zoveel mogelijk een eigen leven wil leiden. 
Zelf zoveel mogelijk dingen wil kunnen. 
Maar niet iedereen kan alles wat hij of zij 
zou willen.

We kijken goed naar de kwetsbaarheid van 
cliënten. Aanvaarden dat dingen soms 
gewoon niet kunnen, of anders dan gehoopt 
hoort óók bij goede hulp. We vinden dat we 
daar open en vrij over moeten praten met 
elkaar. En we blijven natuurlijk vooral samen 
kijken naar wat wél kan en welke hulp het 
beste past.

We vinden het belangrijk dat je dingen samen 
met anderen kunt doen. Bezig zijn met jezelf 
is belangrijk voor iedereen, maar samen 
zijn met de mensen om je heen is dat ook. 
Je familie, vrienden, buren en collega’s. 

We hebben veel aandacht gegeven aan werk 
en dagbesteding. Voor alle cliënten van Siza. 
Werk geeft je een gevoel erbij te horen, de dag 
goed te besteden. En je ontmoet andere men 
sen. Een dagbesteding hoort er gewoon bij.

Medewerkers 
en teams

We hebben gekeken hoe we ervoor 
kunnen zorgen dat de mede
werkers minder werkdruk voelen 
en meer plezier in hun werk 
hebben. Dat kan bijvoorbeeld 
door een goede samenwerking 
met collega’s. 

En door medewerkers meer zelf 
hun werk te laten regelen en na te 
vragen wanneer ze te druk zijn of 
te zwaar werk doen. Het is ook 
fijner als je werkt met vaste 
medewerkers in een team. 
Cliënten vinden het ook fijn om 
vaak dezelfde gezichten te zien.  

Vaste medewerkers zorgen 
bovendien voor extra veiligheid. 
We letten ook op veiligheid door 
dingen te bedenken die de kans op 
incidenten verkleinen. Zo proberen 
we bij de inrichting van gebouwen 
rekening te houden met waar 
cliënten zich het beste bij voelen. 
Ook proberen we op tijd spanning 
bij cliënten te herkennen. En krijgen 
medewerkers trainingen om te 
leren omgaan met agressie. 

Er komt een belangrijke wet aan. 
Die heet de Wet zorg en dwang. 
Deze wet gaat erover dat ieder 
mens in vrijheid leeft en eigen 
keuzes mag maken. Het gaat ook 
over het voorkomen dat mensen 
zichzelf of anderen schade aan 
doen. Nog niet alles van de nieuwe 
wet is al duidelijk. Maar we 
proberen ons er toch al op voor 
te bereiden, door te kijken hoe de 
wet het beste past bij de cliënten 
en medewerkers van Siza. 

Kwaliteitsrapport 2019
Eenvoudige versie
Dit is een eenvoudige versie van het kwaliteitsrapport van Siza. We vertellen wat er in 2019 goed ging in 
de zorg en dienstverlening van Siza. En we vertellen wat beter kan. We zeggen ook wat we in 2020 willen 
doen of verbeteren. We hebben het dan over de plannen voor heel Siza. De teams die voor Siza werken 
mogen natuurlijk ook zelf veranderingen of verbeteringen doorvoeren op hun eigen werkplek. We praten 
bij Siza met elkaar over kwaliteit. Het hele jaar door. Iedereen komt aan het woord: cliënten, hun naasten 
en medewerkers. 



Afspraken 2020

Dit hebben we met elkaar afgesproken voor 2020:  

1.  De mensen die leiding geven helpen om dit zo goed mogelijk 
te doen 

2.  Bewuster inzetten van methodieken die echt bij de cliënt 
passen

3.  Met elkaar blijven praten over wat goed werk is aan de hand 
van het kwaliteitshandvest

4.		Verbeteren van werken volgens plan, zorgen dat dossiers 
kloppen en hiervan leren

5.  Zorgen dat mensen zoveel mogelijk in vaste teams werken 

6.  Betere samenwerking tussen mensen die een verschillend 
vak hebben 

7.		Kijken wat de beste manier van werken is met de nieuwe 
  Wet zorg en dwang

Heb jij vragen 
over dit kwaliteits  -
rapport?

Wil je meer weten? 
Of wil je uitleg over dit 
kwaliteitsrapport? 
Stel je vragen dan aan 
jouw begeleider of 
leidinggevende. 
Je kunt het rapport 
ook bespreken in het 
huiskameroverleg. 

Waar zijn we trots op?

Als we alles lezen, zijn we trots op wat we 
in 2019 hebben gedaan.

• Cliënten vinden het fijn dat we naar 
passend werk of dagbesteding zoeken.

• Medewerkers hebben veel aandacht voor 
het unieke van iedere cliënt en scheppen 
kansen. Maar ze zijn ook eerlijk als iets 
niet kan of anders is dan gehoopt.

• Medewerkers zijn minder vaak ziek 
geweest.

Wat kan beter?

• We willen dat alle cliënten een kans hebben 
op fijne dagbesteding of werk. Nu zien we 
verschillen tussen verschillende groepen 
cliënten. 

• We zoeken vaak naar nieuwe oplossingen 
zonder de tijd te nemen om eerder 
bedachte oplossingen goed in te voeren.

• We willen onze aandacht richten op een 
paar dingen tegelijk en niet op alles. En we 
volgen of die dingen goed gaan. 




