
Wie zijn wij?

Siza helpt mensen met een beperking 

Dat kunnen mensen zijn die in een huis van Siza 
wonen. Of er werken of dagbesteding krijgen

Het kunnen ook mensen zijn die thuis wonen en 
daar ondersteuning krijgen

Bij elkaar gaat het om bijna 3500 cliënten

Cliënten en verwanten

Cliënten en verwanten vertellen over hun 
ervaringen in ‘Dit vind ik ervan!’

Ervaringen zijn vooral positief

Cliënten die thuis wonen zijn minder 
positief over hun leven dan cliënten die 
wonen bij Siza

Ze hebben vaker geldzorgen. Wel zijn ze 
erg tevreden over de hulp die ze krijgen 
van Siza

Cliënten die thuis wonen willen graag 
zelf standiger zijn, op alle gebieden van 
hun leven

En betaald werk vinden of een opleiding 
volgen 

Dat is ook een belangrijk onderwerp voor 
cliënten die in een huis van Siza wonen

Medewerkers en 
teams

Medewerkers voelen zich heel erg 
betrokken bij het werk. Veel mede -
werkers zeggen dat ze plezier hebben 
in het werk en met hun team. Zij zijn 
tevreden over het werken bij Siza. 

Medewerkers vinden het fijn dat ze zich 
kunnen ontwikkelen. Ze zouden dit 
graag meer willen doen. Maar dit lukt 
niet altijd, omdat collega’s ziek zijn of 
een andere baan vinden. Het is moeilijk 
om nieuwe medewerkers te vinden. 
Ze geven ook aan niet altijd genoeg tijd 
te hebben om hun werk te doen.

Medewerkers praten in hun teams over 
de ondersteuning die ze bieden. 

Dit vinden teams goed gaan:
• kennen van de wensen en behoeften 

van de cliënt
• letten op de privacy
• aandacht voor gezonde leefstijl van 

de cliënt
• het programma voor mensen met 

niet aangeboren hersenletsel

Dit willen teams beter doen:
• samenwerken met collega’s
• aandacht geven aan werk en 

dagbesteding

Teams zien dat er steeds vaker cliënten 
bij Siza komen met ingewikkelde 
zorgvragen. Zij willen leren hoe ze daar 
het beste mee om kunnen gaan.

Kwaliteitsrapport Siza 2018
Eenvoudige versie

Dit is een eenvoudige versie van het kwaliteitsrapport van Siza. We vertellen wat er in 2018 goed ging in 
de zorg en dienstverlening van Siza. En we vertellen wat beter kan. We vertellen ook wat we in 2019 willen 
veranderen of verbeteren. We hebben het over heel Siza. Als teams denken dat zij iets kunnen verbeteren 
dan pakken zij dit zelf op. We praten bij Siza met elkaar over kwaliteit. Het hele jaar door. Iedereen komt 
aan het woord: cliënten, verwanten en medewerkers. 



Afspraken voor 2019

We kunnen nog steeds dingen beter doen. Dit gaan we in 2019 
doen: 
• We gaan zorgen voor minder werkdruk en meer werkplezier 
 voor medewerkers. 
• We gaan aan de slag met het nieuwe kwaliteitshandvest. 
 Daarin lees je wat we aan cliënten beloven. 
• We gaan voor groepen cliënten opschrijven wat ze nodig 
 hebben aan begeleiding en behandeling. En wat er nodig is 
 in huis. Dat helpt als we moeten kiezen waar cliënten met 
 elkaar wonen en waar medewerkers werken. 
• We gaan in gesprek met elkaar over eigen regie en vrijheid 
• We gaan aan de slag met werk voor cliënten. 

Heb jij vragen 
over het 
kwaliteitsrapport?

Wil je meer weten?

Of wil je uitleg over het 
kwaliteitsrapport?

Stel dan je vragen aan jouw 
begeleider

Je kunt het kwaliteits rapport ook 
bespreken in jullie huiskamer-
overleg

We zijn trots op:

Als we alles lezen, zijn we trots op 
wat we hebben gedaan in 2018. 
We zijn trots omdat:

• Cliënten zich veilig voelen en 
fijn wonen

• medewerkers veel aandacht 
hebben voor wie een cliënt is 
en wat hij nodig heeft.

• medewerkers het steeds 
gewoner vinden om te zoeken 
naar hulpmiddelen om cliënten 
zo zelfstandig mogelijk te laten 
leven 

Veilige zorg

Siza wil dat cliënten en medewerkers zich veilig voelen

Dit gaat goed: 
• Veilig voelen staat in de top van thema’s waar 
 cliënten positief over zijn
• medewerkers praten vaak over veiligheid met elkaar 

Dit kan beter:
• goed kijken naar wat nodig is om mensen fijn met 

elkaar te laten wonen. Bijvoorbeeld bij het bouwen 
 van nieuwe woningen.
• het vinden van een huisarts voor cliënten met zware 

zorg 

Medewerkers melden onveilige situaties. Zo houden 
we in de gaten hoe veilig het is voor cliënten en voor 
medewerkers. 
We verbeteren de situaties die veiliger kunnen. 

In de meldingen valt op dat onveilige situaties vaak te 
maken hebben met agressie. Teams en nieuwe 
medewerkers worden hier in getraind. 

Wil je het hele kwaliteitsrapport lezen? Kijk dan op: 
www.siza.nl/kwaliteitszorg

http://www.siza.nl/kwaliteitszorg

