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Dit is een eenvoudige versie van het 

kwaliteitsrapport van Siza. We laten 

zien hoe het in 2021 is gegaan bij Siza. 

En wat we in 2022 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.

Corona 

Net als in 2020 hebben we ook in 
2021 te maken gehad met corona. 
Dat was niet altijd makkelijk. 
Medewerkers zochten naar mogelijk
heden. Cliënten gaven aan het contact 
met familie, vrienden of vrijwilligers 
te missen. Gelukkig werden er leuke 
manieren bedacht om het contact 
toch mogelijk te maken, zoals het 
gebruiken van een Ipad.
Wat ook hielp, was dat iedereen 
hard wilden werken.

In 2022 willen we 3 onderwerpen aanpakken: 

1. Werken volgen de gemaakte afspraken. We kijken hoe dit gaat en of het beter kan en 
bespreken wat er verandert moet worden. 

2. Meer samen leren en zo verbeteren we de kwaliteit.. Door vaste onderwerpen te 
 bespreken kunnen we zien of we blijven leren en of het beter wordt. 
3. Meer samenwerken met cliënten/verwanten, medewerkers, teamleiders, directeuren, 
 CCR, OR, raad van bestuur. 

Er gebeurt veel binnen Siza. Het lukt ons steeds beter vorm te geven aan onze strategische 
koers: Focus, Vakmanschap en Samenhang.

Verder ging het in 2021 bij Siza over: 

• Op sommige locaties was het lastiger goede zorg te leveren. Deze locaties (accentteams) 
zijn in 2021 extra geholpen. Dit hebben we gedaan volgens een vast plan. In 2022 
gaan we meer locaties zo helpen

• We hebben medezeggenschap versterkt. Voor alle locaties van Siza is duidelijk wat er 
goed gaat en wat er verbeterd moet worden.

• Samenwerken volgens vaste afspraken is de basis van onze zorg. We noemen dat 
multidisciplinair samenwerken. 

• Door samen aan kwaliteit te werken is nog meer duidelijk geworden wat er goed gaat 
binnen Siza en waar we moeten verbeteren.

• Ondanks personeelstekort en corona, is het gelukt met cliënten het gesprek te voeren 
 in “Dit vind ik ervan”. 
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