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Voorwoord

Jaarlijks schrijft Sa-Net een kwaliteitsrapport, we geven een beeld  van de 

manier waarop kwaliteit zich vormgegeven heeft in 2019. We schrijven over 

de periode die achter ons ligt maar ook over onze plannen in de toekomst, 

hierbij stellen we ons de vragen: wat is goed gegaan en wat kan beter? 

Deze vragen helpen ons om een betere kwaliteit van zorg te geven aan jou en 

aan medewerkers. Aan dit kwaliteitsrapport is enthousiast gewerkt door een 

aantal mensen die bij Sa-Net begeleiding ontvangen of bij ons werken. 

Sa-Net is een organisatie in de zorg waarbij de persoonlijke betrokkenheid 

ons belangrijkste middel is voor ons doel: het bieden van goede en  

professionele dienstverlening. Onze zorgvisie verbindt de persoonlijke  

benadering aan professionele begeleiding. Dit doen we bij de woonhuizen 

door middel van kleinschalig wonen met begeleiding door gezinsouders, en 

bij de dagbesteding door middel van kleine centra waarin de deelnemer een 

diversiteit aan werk- en leermogelijkheden wordt aangeboden.  

Ons motto: Professionele zorg gericht op het persoonlijk perspectief

Onze visie willen we terug laten zien in de manier waarop wij werken, we 

wensen je veel leesplezier.  

“Professionele zorg gericht op 
het persoonlijk perspectief”
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In deze samenvatting lees je de belang-
rijkste punten uit dit rapport. Wanneer 
er achter een woord dit teken staat: *, 
betekent dit dat het woord wordt uit-
gelegd in de “verklarende woordenlijst” 
onderaan dit rapport. Je leest eerst 
iets over hoe de organisatie Sa-Net 
er uit ziet, daarna lees je over de 
vier bouwstenen:
 
1. Zorgproces rondom jou! 
Om de kwaliteit in de praktijk zo passend 
mogelijk te maken, zijn er een aantal aan-
dachtfunctionarissen kwaliteit aangesteld. 
Een aandachtfunctionaris werkt samen 
met de kwaliteitsmedewerker en bekijkt of 
nieuwe plannen haalbaar zijn. Door middel 
van interne audits* en het bespreken van 
MIC meldingen wordt er ook gekeken of 
het proces rondom jou goed verloopt.  
In 2019 zijn we ons verder gaan ontwik-
kelen in het gebruik van het Elektronisch 
Cliënten dossier, er zijn handleidingen op-
gesteld en medewerkers worden geschoold 
voor het schrijven en bijhouden van het 
zorgplan. Daarnaast is er een zorgpagina 
gestart, genaamd Carenzorgt, die beschik-
baar is gesteld binnen heel Sa-Net. Je kan 
via Carenzorgt op een veilige manier je 
eigen zorgplan inzien. 
Er zijn een aantal onderwerpen geweest 
waar we ons op gefocust hebben, namelijk 
een gezonde leefstijl en het versterken van 
het sociaal netwerk*. Voor beide geldt dat 
er gekeken wordt op welke manier wij je 
hierin goed kunnen begeleiden. 

2. Onderzoek naar jullie ervaringen 
In 2019 is er gestart met een nieuw 
instrument voor het meten van de cliënt-
tevredenheid. Het instrument is opgeno-
men in de waaier van cliëntervarings- 
instrumenten van de VGN*. We zijn  
gebruik gaan maken van Ben ik tevreden? 
Omdat de Ben ik tevreden vragenlijst 
toegepast wordt bij de jaarlijkse profiel-
bespreking en we hier pas eind november 
2019 mee zijn gestart, zijn niet alle bewo-
ners toegekomen aan het invullen van deze 
vragenlijst. Zij starten in 2020 met deze 
vragenlijst.
De uitkomsten van de personen die wel 
een profielbespreking hebben gehad zijn 
verwerkt in het onderzoek.
De cliënten- en verwantenraad komen 
samen op voor jouw belangen. De cliën-
tenraad heeft dit jaar voor het eerst een 
nieuwsbrief uitgebracht binnen Sa-Net! 

Samenvatting
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In deze nieuwsbrief stelt elk lid van de cli-
entenraad zich voor. Op deze manier wordt 
de cliëntenraad onder de aandacht ge-
bracht en krijgt het een zichtbare plek. Met 
ingang van 1 juli 2020 gaat het wetsvoor-
stel wetgeving medezeggenschap cliënten 
(WMCZ) in. In 2019 hebben wij de nieuw-
ste ontwikkelingen van dit wetsvoorstel 
gevolgd, in 2020 zullen wij onze zorg hier 
juist op gaan inrichten. De verwantenraad 
is naast de cliëntenraad ook betrokken bin-
nen Sa-Net. Deze raad bestaan uit mensen 
die betrokken zijn bij één van jullie, bijvoor-
beeld een familielid.  

3. Zelfreflectie in teams
Alle teams hebben begeleide intervisie ge-
had, omdat ze wilden leren van elkaar. De 
betekenis van intervisie is: georganiseerd 
overleg tussen collega’s om het functione-
ren te verbeteren, of anders gezegd: met 

en van elkaar leren. Begeleide intervisie 
betekent dat de teams geleerd hebben 
hoe ze dit het beste kunnen doen van een 
‘intervisor”. Intervisie is echt iets anders 
dan een woonvergadering of cliëntbespre-
king, het gaat namelijk over jou als mede-
werker. Om het effect te meten is aan de 
medewerkers gevraagd een evaluatie in te 
vullen over de begeleide intervisie, uit deze 
evaluatie blijkt dat er een grote tevreden-
heid is over het kunnen leren door middel 
van de intervisie.
In de maand juni 2019 is er onder de 
medewerkers van Sa-Net een medewer-
kers-tevredenheidsonderzoek uitgevoerd 
via een vragenlijst. Het medewerkers 
tevredenheidsonderzoek laat een algemene 
waardering zien, uitgedrukt in een rapport-
cijfer van een 7,6.  

4. Kwaliteitsrapport en visitatie
Helaas is door Corona de visitatie niet 
gegaan zoals we voor ogen hadden, maar 
gelukkig is er digitaal veel mogelijk! Op 
14 mei heeft de externe visitatie digitaal 
plaatsgevonden tussen Sa-Net Woonzorg 
en Vraagplus. Tijdens de visitatie is er 
feedback gegeven op het kwaliteitsrapport 
en zijn de volgende onderwerpen 
besproken: communicatie, personeels-
beleid, cliënttevredenheid, medewerkers-
tevredenheid en groei.

“Het 
medewerkers 
tevredenheids-
onderzoek 
laat een 
algemene 
waardering 
zien, uitgedrukt
in een 
rapportcijfer 
van een 7,6.”



6 | Kwaliteitsrapportage Sa-Net 2019



Kwaliteitsrapportage Sa-Net 2019 |  7

Sa-Net Woonzorg is gestart in januari 2012 
vanuit de ambitie om in de Achterhoek 
professionele zorg en ondersteuning te 
bieden aan mensen met een beperking 
en/of psychiatrische problematiek. Wij 
doen dit door middel van woonzorg* en 
ambulante begeleiding*. Wij werken van-
uit de visie dat juist de kleinschaligheid 
zorgt voor goede zorg en ondersteuning. 
Een woonplek waar je je veilig voelt en 
begeleiders die je begrijpen zijn daarbij erg 
belangrijk. Persoonlijke betrokkenheid van de 
medewerkers vinden wij hierbij onmisbaar.

Sa-Net werkt vanuit drie pijlers:  
persoonlijk, professioneel en met 
perspectief*. In ons logo is zie je een uil. 
De uil in het logo geeft aan waar we voor 
willen staan: de uil is het symbool van 
wijsheid en de zoektocht naar kennis 
(professioneel), de uil kan stille en 
gecontroleerde doelgerichte bewegingen 
maken (perspectief), waarbij hij zich 
bewust is van zijn omgeving op dat 
moment (persoonlijk).

Wij bieden zorg binnen de Wet Langdurige 
Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. 
Op dit moment (mei 2019) bieden wij aan 
28 cliënten zorg vanuit de Wlz, 114 vanuit 
WMO en 30 vanuit Jeugdwet. Sa-Net biedt 
ambulante begeleiding en verschillende 
vormen van wonen, namelijk: kangoeroe-
woningen, gezinshuis voor kinderen, 
appartementen/studio’s, gezinshuis voor 
(jonge) volwassenen en leef leerhuis voor 
moeder en kind. 

Aanpak bij de samenstelling 
van dit rapport
In dit rapport kijken we terug naar het jaar 
2019 en vooruit op het jaar 2020. 
We willen je meenemen in wat er goed 
gaat en wat er beter kan. De manier 
waarop wij kwaliteit leveren staat in dit 
rapport beschreven. Hiervoor maken we 
gebruik van drie bouwstenen: 
het zorgproces rondom jou, ervaringen van 
jou en zelfreflectie* in teams. In dit rapport 
is de inbreng opgenomen van cliënten, 
verwanten en van de Raad van Toezicht.
Wanneer er achter een woord dit teken 
staat: *, betekent dit dat het woord wordt 
uitgelegd in de “verklarende woordenlijst” 
achterin dit rapport. 

Inleiding
Over Sa-Net Woonzorg

Sa-Net werkt 
vanuit drie pijlers: 
persoonlijk, 
professioneel en 
met perspectief



“Een gezonde leefstijl is belangrijk 
voor jouw geest en lichaam, 
dit betekent dat je bijvoorbeeld 
voldoende beweegt, gevarieerd eet 
maar ook lekker kan ontspannen.” 
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In 2019 zijn er een aantal “aandacht- 
functionarissen kwaliteit”* aangesteld.  
Zij letten goed op de kwaliteit van zorg en 
vragen bijvoorbeeld ook aan collega’s wat 
er beter kan. Zij doen dit naast hun werk als 
begeleider. De aandachtfunctionaris werkt 
samen met de kwaliteitsmedewerker. Zij 
kijken samen of nieuwe plannen haalbaar 
zijn. Doordat de aandachtfunctionarissen 
meewerken in de praktijk zien zij wat er 
wel en niet goed gaat en kunnen zij goed 
inschatten wat wel of niet zal werken. 
Hiermee hebben we als doel dat belang-
rijke stukken die geschreven worden ook 
daadwerkelijk helpend zullen zijn aan de 
zorg die we jou bieden. Een andere manier 
om de kwaliteit te meten op de werkvloer 
is door middel van een interne audit*. 
Sa-Net voert jaarlijks interne audits uit, 
dit betekent dat er een kwaliteitsmede-
werker langs de locaties gaat om te kijken 
of het proces rondom jou goed verloopt. 
Er wordt hierbij geëvalueerd*, op deze 
manier blijven we kijken hoe we de zorg 
kunnen blijven verbeteren. 

In 2018 zijn we intensief gebruik gaan ma-
ken van ons nieuwe Elektronisch Cliënten 
Dossier (ECD), ‘ONS’ van Nedap. In 2019 
zijn we ons hierin verder gaan ontwikkelen. 
Er zijn handleidingen opgesteld voor 
medewerkers om ze te ondersteunen in het 

gebruik van ONS. In het scholingsplan van 
2020 wordt er aandacht besteed aan het 
schrijven en bijhouden van het zorgplan, 
het opstellen van een doel, rapporteren en 
evalueren. Nieuwe medewerkers worden 
gevraagd om alle onderdelen te volgen. 
Medewerkers kunnen per thema kiezen of 
ze mee willen doen. Dit biedt de mogelijk-
heid om kennis te verdelen binnen een 
team. Deze kennis is namelijk een “must” 
als je bij Sa-Net werkt. Het werken met 
ONS is een kernactiviteit die we willen 
blijven beheersen. 
We hebben het afgelopen jaar extra  
aandacht besteed aan de versterking van 
het sociaal netwerk*. Hierbij denken we 
aan de betrokkenheid van familie, vrienden  
of vrijwilligers. Soms is het fijn om een  
extra luisterend oor te hebben, of iemand 
die je bijvoorbeeld kan helpen bij een 
verhuizing. De begeleiders van Sa-Net 
kunnen jou helpen bij het versterken van 
jouw sociaal netwerk. Er zijn verschillende 
methodieken* waar zij gebruik van kunnen 
maken. Bijvoorbeeld de Netwerkanalyse, 
krachtwerk methodiek of de Yucel. Dit  
zijn allemaal methodieken die zich bezig-
houden met het bekijken, vergroten en het 
ondersteunen van jouw sociale netwerk.  
Er is een 4-daagse scholing Krachtwerk 
voor vijftien medewerkers geweest door 
een leraar van buiten Sa-Net. 

Bouwsteen 1: 
Zorgproces rondom jou! 
Elk jaar besteden wij veel aandacht aan het zorgproces rondom jou. We evalueren 
op verschillende punten waarna we kijken wat er beter kan. Wij blijven ons 
ontwikkelen, hieronder vertellen wij hier meer over.  

“De aandacht-
functionarissen 
letten goed op 
de kwaliteit van 
zorg en vragen 
bijvoorbeeld 
ook aan 
collega’s wat 
er beter kan.”

1
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Zorgproces rondom jou: veilige zorg
Het is belangrijk dat jij je als bewoner veilig 
voelt bij Sa-Net, dat je je hart kan luchten 
en een fijne plek hebt om te wonen. We 
proberen daarom binnen Sa-Net op verschil-
lende manieren hieraan te werken. Hieron-
der komen een aantal onderwerpen aan bod 
die met de veilige zorg rondom jou te maken 
hebben. Wij vinden de manier waarop wij 
onze zorg hebben ingericht hierin heel 
belangrijk; namelijk door kleinschalige 
woonvormen en met weinig wisselende ge-
zichten. Ook letten we goed op wetten die 
in Nederland zijn die als doel hebben veilige 
zorg te regelen.

Wet zorg en dwang
In 2019 hebben we ons georiënteerd op 
de Wet zorg en dwang (WZD) die per 
januari 2020 ingaat. Bij Sa-Net wordt geen 
onvrijwillige zorg toegepast. Sa-Net biedt 
persoonsgerichte zorg door uit te gaan van 
de eigen kracht, van het eigen kunnen en de 
eigen verantwoordelijkheid van de cliënt en 
is gericht op het perspectief van de cliënt. 
Om dat te bereiken zet Sa-Net de cliënt in 
het midden en zoekt vanuit professionele en 
persoonlijke betrokkenheid in samenwer-
king met de cliënt naar de optimale begelei-
ding en ondersteuning op de juiste plek. 

Melden incident
Het melden van een incident, het vervolgens 
analyseren* en het uitzetten van verbete-
racties vinden wij belangrijk. Doordat we 
kunnen blijven leren en verbeteren, wordt 
de kans op fouten (risico’s) kleiner. Door re-

gelmatig (bijna) fouten met elkaar te bespre-
ken worden wij ons bewust van hoe we jou 
veilige zorg kunnen bieden. 
In 2019 hebben we eraan gewerkt dat het 
bespreken van de MIC meldingen* onder-
deel is gaan uitmaken van het teamoverleg 
van de verschillende locaties. De betrokken 
gedragsdeskundige heeft de taak om de 
melding in te brengen, het is een vast agen-
dapunt in het woonoverleg. Het bespreken 
kan uiteraard ook, wanneer dat noodzakelijk 
is, op een ander moment. Dit komt vooral 
voor bij situaties waar direct contact met de 
gedragsdeskundige of locatie coördinator 
nodig is. De korte lijnen tussen de profes-
sionals maakt dit mogelijk. We zien dat de 
cultuur van melden open en transparant is. 
Het bespreken van de MIC-meldingen in 
een woonoverleg leidt tot het verhogen van 
de kwaliteit van werken. We merken dat de 
inhoud centraal staat: wat heeft gemaakt 
dat deze melding gedaan is?

Voor de bewoners is het niet altijd duidelijk 
wat er met een MIC-melding wordt ge-
daan. We zien dat de interventies* worden 
uitgevoerd, maar dat dit niet altijd naar 
de bewoners wordt gecommuniceerd dat 
deze interventie een gevolg is van de MIC-
melding.  We vragen ons soms ook nog 
wel af of dit wenselijk is, in 2020 willen we 
ons hierop focussen. In 2020 gaan we het 
proces opnieuw bekijken, hierbij willen we 
kijken of er nog meer gestuurd kan worden 
vanuit de doelstelling van de MIC-commis-
sie, namelijk: op hoofdlijnen de trends en 
bijzonderheden volgen.
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Zorgproces rondom jou:  
aandacht voor jouw gezondheid
Een gezonde leefstijl is belangrijk voor jouw 
geest en lichaam, dit betekent dat je bijvoor-
beeld voldoende beweegt, gevarieerd eet 
maar ook lekker kan ontspannen. Vanuit 
Sa-Net proberen wij jou te stimuleren om 
met plezier te bewegen en gezond te leven, 
bijvoorbeeld door een vaste sportavond, 
mee te doen met de avondvierdaagse of 
met bepaalde apps die bijhouden of je 
gezond gegeten hebt. Daarnaast is er in 
2019 binnen Sa-Net een medewerker, met 
de opleiding “Sport en bewegen”, gestart 
om gezond en prettig bewegen verder op te 
nemen in het woonaanbod. In 2020 willen 
wij dit verder uitbreiden en op meerdere 
locaties introduceren. 

Zorgproces rondom jou: eigen regie
In 2019 is er een pilot gestart voor Caren-
zorgt. Een pilot betekent dat we er eerst 
alleen mee zijn gaan oefenen. Carenzorgt 
is een zorgpagina waarbij jij op een veilige 
manier je eigen zorgplan kunt inzien. Wij 
vinden het belangrijk dat je je eigen regie 
hebt en kan uitoefenen op jouw zorgproces. 
De persoonlijk begeleider informeert jou 
over Carenzorgt en vertelt ook op welke 
manier de toegang mogelijk is, dit biedt jou 
en jouw netwerk de kans om zelf mee te 
werken aan het plan en de uitvoer van de 
zorg rondom jou. 

>>>
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In 2019 heeft de pilot een verder
vervolg gekregen, waarbij er goede 
ervaringen zijn opgedaan met Carenzorgt. 
Vanaf 2020 kan de gehele organisatie 
met Carenzorgt werken, er vindt ook 
een evaluatiemoment plaats om te 
bekijken hoe het loopt. •

Marc Hoogvliet vertelt over 
zijn ervaring met Carenzorgt:

Als lid van de cliëntenraad heb ik het 
voorrecht gehad om de vele mogelijkheden 
van dit veelzijdige instrument te verkennen. 
Handig is de agenda functie. Digibeten 
zoals ik mogen een voorkeur hebben voor 
een papieren exemplaar, maar zo’n ding 
geeft géén extra melding als een afspraak 
aanstaande is, zodat er minder kans bestaat 
dat je deze vergeet!
Ronduit bijzonder is de mogelijkheid om 
mee te lezen in de rapportage van de 
begeleiding, daar waar een melding jouw 
persoontje betreft. Dit kan overigens 
zowel mee als tegenvallen: indien je 
bijvoorbeeld blijkbaar een verkeerde indruk 
hebt gewekt, kun je dus wél in een direct 
gesprek hier de nodige toelichting op 
geven. Ook kun je rechtstreeks een bericht-
je sturen naar je pb-er of andere medewer-
ker die op dat moment niet aanwezig is; 
praktisch met het oog op vergeten!
Verder kun je zelf bepalen welk familielid 
of vertrouwenspersoon mag meelezen in 
jouw zorgplan en andere privé gegevens; 
de selectie hierin is eveneens aan JOU.
Tenslotte heb je zelf ook de mogelijkheid 
om je eigen zorgplan in te zien, zodat je op 
elk gewenst moment kunt aangeven iets te 
bespreken dat in jouw ogen enige aanpas-
sing behoeft.
Het moge duidelijk zijn dat iedere cliënt 
zijn/haar eigen persoonlijke voorkeuren 
en behoeftes zal hebben, wat betreft het 
gebruik van Carenzorgt. Er vallen hierin in 
ieder geval voldoende keuzes te maken!

“Je kunt zelf bepalen 
welk familielid of 

vertrouwenspersoon 
mag meelezen in 
jouw zorgplan en 

andere privé gegevens; 
de selectie hierin 

is eveneens aan JOU”
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Cliënttevredenheidsonderzoek
Wij vinden het belangrijk dat je zelf kan 
aangeven wat je ervaringen zijn bij Sa-Net 
en of je hier tevreden over bent, dit gebeurt 
onder andere tijdens een cliënttevreden-
heidsonderzoek*.

In 2019 zijn we begonnen met een nieuw 
instrument voor het meten van de cliënt-
tevredenheid. Het instrument is opgenomen 
in de waaier van cliëntervaringsinstrumen-
ten van de VGN*. We zijn gebruik gaan 
maken van Ben ik tevreden? (afkorting 
BIT). We zochten naar een instrument dat 
passend is voor jou én helpend is voor het 
zorgproces binnen Sa-Net. Op deze manier 
wordt het voor jou en jouw begeleider zo 
min mogelijk als belastend ervaren maar 
juist als helpend. Ben ik tevreden? is een 
vragenlijst. Met deze vragenlijsten kunnen 

jij en je begeleider in gesprek gaan over hoe 
jij tegen de zorg aankijkt die je krijgt 
en de vraag hierbij is: ben jij tevreden en 
hoe tevreden ben jij dan? Wat zou je nog 
willen veranderen? Hierop worden doelen 
opgesteld voor jouw zorgplan. De bege- 
leiders kunnen de Ben ik tevreden? vragen-
lijst gebruiken bij het bespreken van jouw 
jaarlijkse planbespreking. Sa-Net kan de 
uitkomsten van het onderzoek gebruiken 
voor verbeterpunten binnen de organisa-
tie, binnen de teams of voor jouw eigen 
zorgplan. Hierbij mag je de keuze maken 
om een verwant* tijdens het doornemen 
van de Ben ik tevreden? vragenlijst  uit te 
nodigen. Het kan ook zo zijn dat je dit ge-
sprek niet met je eigen begeleider wil doen, 
hierover gaan we dan in gesprek en is het 
mogelijk dat er een collega gevraagd wordt.  
klachtenprocedure, gedragscodes 

Bouwsteen 2: 
Onderzoek naar jullie ervaringen

2
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Uitkomsten onderzoek
Omdat de “Ben ik tevreden” vragenlijst 
toegepast wordt bij de jaarlijkse profiel-
bespreking en we hier pas eind november 
2019 mee zijn gestart, zijn niet alle 
bewoners toegekomen aan het invullen 
van deze vragenlijst. Zij starten in 2020 
met deze vragenlijst.

De uitkomsten van de personen die wel 
een profielbespreking hebben gehad zijn 
verwerkt in het onderzoek. Men is niet 
verplicht om alle vragen te beantwoorden, 
zij hebben zelf de vrijheid voor het delen 
van bepaalde persoonlijke informatie. Er 
zijn verschillende soorten vragenlijsten, 
dit is het afhankelijk van het soort zorg die 
afgenomen wordt. Elke vragenlijst gaat in 
op verschillende (leef)gebieden.

Er zijn alleen aanbevelingen geschreven 
voor uitkomsten die lager scoorden dan 
zeer tevreden/tevreden. In de uitkomsten 
van wonen is er gemiddeld gezien voor-
namelijk beantwoord met: zeer tevreden 
of tevreden. In de uitkomsten van ambu-
lant is te zien dat er gemiddeld gezien op 
de vraag “Hoe waardeert u uw situatie op 
het gebied van lichamelijke gezondheid”? 
gescoord is met “redelijk tevreden”. 
Er loopt een project binnen Sa-Net die 
zich richt op de leefstijl van de bewoners, 
dit project wordt komend jaar breder 
ingezet. Hierbij wordt gekeken op welke 
manier gezondheid gestimuleerd kan 
worden, bijvoorbeeld door middel van 
voeding en beweging.

Verhaal van Danny Knuiman:

Ik heb het als fijn ervaren dat ik mijn eigen mening 
heb kunnen laten horen. Ik vond het praktisch en 
duidelijk om vanuit “ben ik tevreden” nieuwe 
doelen te creëren. Daarbij heb ik inzicht gekregen 
in de dingen die goed gaan en waar ik nog aan kan 
werken. Ik kan de lat voor mij zelf soms wel eens 
te hoog leggen. Daarom heb ik met begeleiding 
afgesproken; ‘Niet als een sneltrein te gaan, maar 
als een stoptrein. Het is goed om af en toe uit te 
stappen en te genieten van de stappen die ik 
gemaakt heb.’

Doel 1                                                                                                                                                
Ik geef niet te veel geld uit aan spullen die niet 
nodig zijn. Ik ben meer bewust van dingen die ik 
wil kopen. Daarbij wil ik leren om hier goed mee 
om te gaan.

Doel 2                                   
Ik overleg eerst met begeleiding wanneer ik een 
activiteit wil gaan ondernemen, zodat er in mijn 
dagelijkse structuur over nagedacht kan worden.

“Ik heb het als fijn ervaren 
dat ik mijn eigen mening 
heb kunnen laten horen”
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In het rapport zijn adviezen geschreven die 
vooral gericht zijn op het continueren* van 
het instrument, zoals het trainen van mede-
werkers voor het toepassen van de BIT-
vragenlijst, het doen van steekproeven en 
coördinatoren/gezinshuisouders mee laten 
denken in het schrijven van adviezen op 
basis van de uitkomsten. 

Het luisteren naar ervaringen 
aan de keukentafel
Een cliënttevredenheidonderzoek is niet de 
enige manier waarop wij jullie ervaringen 
willen horen! “Ben ik tevreden” is zo laag-
drempelig* mogelijk gemaakt binnen Sa-Net. 
Dit betekent dat het geen grote stap voor 
jou moet zijn om een vragenlijst in te vullen 
maar dat het makkelijker gemaakt wordt. 
Uit deze vragenlijst hopen wij zoveel 
mogelijk informatie te krijgen over jouw 
ervaringen binnen Sa-Net. Het invullen van 
deze vragenlijst gebeurt ieder jaar. Daarnaast 
krijgen medewerkers in het scholingsplan 
informatie over hoe ze het gesprek met jou 
kunnen aangaan over onderwerpen die in 
jouw leven belangrijk zijn, dit soort gesprek-
ken kunnen ook gewoon aan de keukentafel 
plaatsvinden of tijdens een wandeling. Wij 
proberen op verschillende manieren erachter 
te komen wat jouw ervaringen zijn binnen 
Sa-Net, zodat we kunnen blijven verbeteren.

Cliëntenvertegenwoordiging
De cliënten worden binnen Sa-Net op ver-
schillende manieren bijgestaan. De cliënten-
raad en verwantenraad van Sa-Net komen 
samen op voor jouw belangen. In deze 

raden zitten bewoners, ouders en 
wettelijk vertegenwoordigers (bijvoorbeeld 
een mentor of curator), van onze volwassen 
en minderjarige cliënten. Zij denken met 
Sa-Net mee over het beleid en kunnen 
gevraagd en ongevraagd advies geven. 
Op een aantal punten van ons beleid 
hebben de cliëntenraad en verwantenraad 
inspraak in onze besluitvorming. 

Cliëntenraad
De cliëntenraad heeft als belangrijke taak 
om op te komen voor de belangen van alle 
bewoners van Sa-Net. Er worden belangrijke 
punten besproken, zoals het gebruik van 
Carenzorgt. 
De cliëntenraad heeft dit jaar voor het eerst 
een nieuwsbrief uitgebracht binnen Sa-Net! 
In deze nieuwsbrief stelt elk lid van de 
cliëntenraad zich voor. Op deze manier 
wordt de cliëntenraad onder de aandacht 
gebracht en krijgt het een zichtbare plek. 
Met ingang van 1 juli 2020 gaat het 
wetsvoorstel wetgeving medezeggenschap 
cliënten (WMCZ) in. De positie van de 
cliëntenraad wordt vergroot en verzwaard. 
In 2019 hebben wij de nieuwste ontwikkel-
ingen van dit wetsvoorstel gevolgd, in 
2020 zullen wij onze zorg hier juist op gaan 
inrichten. Als het gaat om zaken die voor een 
individuele cliënt, maar ook voor een groep 
cliënten gevolgen kunnen hebben, is het ook 
belangrijk dat cliënten daarover mee kunnen 
praten. Cliënten hebben recht op inspraak 
over zaken die direct van invloed zijn op hun 
leven. We hebben er zin in om dit samen op 
een mooie manier vorm te gaan geven.
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Verwantenraad
De verwantenraad is naast de cliëntenraad 
ook betrokken binnen Sa-Net. Deze raad 
bestaan uit mensen die betrokken zijn bij 
één van jullie, bijvoorbeeld een familielid.
 
Toezicht passend bij de organisatie
Onder het motto van ‘huis op orde’ is de 
zogeheten Governance Code Zorg uitge-
werkt in een toezichtsmodel dat past bij 
de Sa-Net organisatie. Hierbij is uitgebreid 
aandacht besteed aan het toezicht houden 
op een zorgorganisatie die het onderne-
merschap heel belangrijk vindt. In dit jaar 
worden deze werkzaamheden afgerond 
met een Governance document voor Sa-
Net  en een herziening van de Statuten van 
de organisatie.  Met een publieksversie van 
deze documenten wordt het toezicht kort 
en bondig samengevat.

Mutaties 
Verder heeft de Raad van Toezicht de 
afgelopen periode in het teken gestaan van 
personele wisselingen. Twee toezichthou-
ders van het eerste uur hebben de Raad 
verlaten. Ten tijde van het verschijnen van 
dit jaarverslag is bekend dat na de werving 
van twee nieuwe leden de drie hoofdige 
Raad per medio 2020 weer voltallig is. 

Toezichthoudende taken
De afgelopen periode zijn ook de regulier 
(wettelijke) taken van de Raad van Toezicht 
uitgevoerd. We hebben meegekeken naar 
de ontwikkeling van de organisatie, de fi-
nanciële ontwikkelingen gevolgd en hierbij 

Cees van de verwantenraad vertelt…

“Samen met de cliëntenraad bevordert de 
verwantenraad een stuk inspraak. Het gaat 
hier over ontwikkelingen die Sa-Net voorstelt 
en die alle cliënten aangaan. De cliëntenraad 
bekijkt wat de voorstellen van Sa-Net inhouden 
en wat dit gaat betekenen voor de cliënten. 
Zij brengen advies uit over de voorstellen. 
Als verwantenraad kijken wij daarbij over de 
schouder van de cliëntenraad mee en volgen 
de ontwikkelingen binnen Sa-Net. Het afgelo-
pen jaar heeft de verwantenraad meerdere 
bijeenkomsten gehad met de directie van 
Sa-Net. In deze open gesprekken heeft de 
directie ons meegenomen in de lopende zaken 
en de toekomstverwachtingen.Wij zijn als 
verwantenraad op zoek naar ouders/ vertegen-
woordigers die het leuk vinden om mee te doen 
in de raad. Zitting willen nemen in de raad.”

“Wij zijn als 
verwantenraad 
op zoek naar ouders/ 
vertegenwoordigers 
die zitting 
willen nemen 
in de raad.”
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steeds gekeken naar het belang van jou 
in de organisatie, een organisatie die een 
stevige groei heeft doorgemaakt.

Komende periode zal in het teken staan 
van het borgen* van hetgeen we bereikt 
hebben: een ondernemende, cliëntgerichte 
organisatie met voldoende omvang om een 
serieuze partij te zijn die kwalitatief hoog-
staande zorg en begeleiding kan blijven 
bieden voor mensen die dit nodig hebben 
in de Achterhoek. •

Raad van toezicht vertelt…

Net zoals Sa-Net Woonzorg in de afgelopen 
periode een groei heeft doorgemaakt  met 
betrekking tot de  verdere professionalisering 
van de organisatie heeft ook de Raad van 
Toezicht niet stil gezeten. 



Het focusteam Kennis & Innovatie* is 
van start gegaan in 2018. Het focusteam 
houdt zich bezig met het voortdurend bij-
houden van ontwikkelingen in de zorg 
en het nadenken over wat dit voor Sa-Net 
kan betekenen. Hieronder volgen een aan-
tal ontwikkelingen die in 2019 
hebben gespeeld. 

Sinds 2018 is er binnen Sa-Net intervisie*. 
Intervisie is een methodiek* die structureel 

wordt ingezet binnen de teams, het is een 
zelfhulpmethode waarmee collega’s elkaar 
helpen om beter te worden in hun werk. 
In 2019 hebben we het opgenomen in ons 
scholingsplan. Intervisie kan aan de hand 
van methodieken worden ingezet. Een 
methodiek kan helpend zijn om het doel 
“beter worden in het werk” te bereiken. Er 
heeft ook begeleide intervisie plaatsgevon-
den, dit is met een externe intervisor*. Een 
externe intervisor begeleidt het proces. Alle 

Bouwsteen 3: 
Zelfreflectie in teams

“Intervisie is een methodiek die structureel 
wordt ingezet binnen de teams, het is een 
zelfhulpmethode waarmee collega’s elkaar 
helpen om beter te worden in hun werk.” 
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Bouwsteen 3: 
Zelfreflectie in teams

3

teams hebben begeleide intervisie gehad, 
omdat ze wilden leren om op een goede 
manier intervisie vorm te geven. Intervisie 
is namelijk iets anders dan een woonverga-
dering of cliëntbespreking, het gaat namelijk 
over jou als medewerker. Om het effect te 
meten is aan de medewerkers gevraagd een 
evaluatie in te vullen over intervisie, uit deze 
evaluatie blijkt dat er een grote tevreden-
heid is over het resultaat van de intervisie. 
De externe intervisor geeft aan dat de teams 
sterk zijn gegroeid in eigenaarschap en zelf-
standigheid. In 2020 zal een vervolg zijn om 
de teams die in 2019 intervisie gehad heb-
ben (minimaal) twee keer per jaar opnieuw 
deze vorm van leren en professionaliseren 
aan te bieden. Nieuwe teams krijgen deze 
vorm van leren en professionaliseren een 
jaar lang aangeboden.
Er is een scholingsplan uitgevoerd voor 
het jaar 2019, hierbij is nadrukkelijk veel 
aandacht besteed aan uitwisseling tussen 
alle deelnemers tijdens de scholingsdagen. 
Doordat we tijdens de scholingen mede-
werkers van verschillende teams aanwezig 
waren, was er volop ruimte om ervaringen 
te delen en te reflecteren op de vraag 
“doen we het goed?” Op deze manier 
zijn er meer mogelijkheden voor mede-
werkers om bij elkaar mee te kijken. In 
de scholingen van 2019 zijn er thema’s 
gekozen die vooral als basiskennis dienen, 
in 2020 volgt een verdiepingsslag. 

Medewerkerstevredenheids-
onderzoek
In de maand juni 2019 is er onder de 
medewerkers van Sa-Net een mede-
werkerstevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd via een vragenlijst. Het 
medewerkers tevredenheidsonderzoek 
laat een algemene waardering zien, 
uitgedrukt in een rapportcijfer van een 
7,6.  Uit het onderzoek kwam naar voren 
dat medewerkers de diversiteit, afwisse-
ling en veelzijdigheid van problematiek in 
hun werk erg prettig vinden. Op meerdere 
onderwerpen geven mensen aan dat zij 
het waarderen dat er een open houding is 
binnen Sa-Net en veel betrokkenheid.  
Zo geven medewerkers ook aan dat zij  
de groei sterk vinden toenemen. In de  
aanbevelingen wordt benoemd dat het met 
de groei belangrijk is dat we de cultuur-
waarden blijven behouden binnen de  
organisatie, namelijk: een persoonlijke be-
nadering, professionaliteit en perspectief. 

Het opleidingsplan wordt als sterk punt 
gezien binnen Sa-Net, er is sprake van een 
ruim aanbod (en interne expertise*).  
Het opleidingsplan is cliëntgericht en de 
interne expertise* wordt gewaardeerd.  
Medewerkers gaven aan daarnaast ook  
behoefte te hebben aan actuele thema’s, 
zoals social media. In 2020 gaat het 
focusteam Kennis & Innovatie meer 
actuele onderwerpen laten opnemen in 
het opleidingsplan. •



“Hoe behoud je je visie, 
wat betekent dit voor de 
bewoner en voor de cultuur 
binnen de organisatie? 
We willen ons hierbij 
altijd blijven vasthouden 
aan onze kijk op de zorg.” 

“Bij elkaar gaan kijken wat 
er goed gaat, wat beter 
kan en hoe je dat zou 
kunnen verbeteren.” 
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Het kwaliteitsrapport wordt tijdens een vi-
sitatie in samenwerking met een andere or-
ganisatie besproken. Externe visitatie houdt 
in dat je als twee verschillende organisaties 
bij elkaar gaat kijken wat er goed gaat, wat 
beter kan en hoe je dat zou kunnen verbete-
ren.  We zijn hiervoor in gesprek gegaan met 
een andere zorgaanbieder die ook betrok-
ken is geweest bij het kwaliteitsrapport 
2017, namelijk Vraagplus uit Huissen. Het is 
twee jaar geleden dat we bij elkaar hebben 
meegekeken, doordat we twee jaar geleden 
ook samen hebben opgetrokken bij de visi-
tatie is voor Vraagplus goed te zien welke 
verschillen er te zien zijn en waarin we ons 
verbeterd hebben. 

Helaas is door Corona de visitatie niet 
gegaan zoals we voor ogen hadden, maar 
gelukkig is er digitaal veel mogelijk! Op 
14 mei heeft de externe visitatie digitaal 
plaatsgevonden tussen Sa-Net Woonzorg 
en Vraagplus. Vanuit Vraagplus waren er 
twee leden van de Raad van Bestuur betrok-
ken, vanuit Sa-Net één lid van de Raad van 
Bestuur en een kwaliteitsmedewerker. Onze 
wens is om, wanneer de corona maatrege-
len versoepeld zijn, in samenwerking met 
Vraagplus én onze raden de visitatie een 
vervolg te geven. 

Als voorbereiding op de visitatie hebben alle 
deelnemers het concept kwaliteitsrapport 
toegestuurd gekregen. Tijdens de visitatie 
is er feedback gegeven op het kwaliteits-

rapport en zijn de volgende onderwerpen 
besproken: communicatie, personeelsbeleid, 
cliënttevredenheid, medewerkerstevreden-
heid en groei. Dit leverde voor Sa-net de 
volgende punten op:

• Wanneer er nieuwe medewerkers 
worden geworven gebeurt het wel eens 
dat een nieuwe medewerker op locatie 
een paar uurtjes meedraait. De nieuwe me-
dewerker kan op deze manier kijken of de 
doelgroep bij hem of haar past. De 
bewoners kunnen aangeven of zij zich 
prettig voelen bij de mogelijk nieuwe 
begeleider. Omdat het interessante 
informatie oplevert, is het een kans om 
dit op te nemen in de processen waarbij 
standaard de input van bewoners 
meegenomen wordt.

• Vraagplus en Sa-Net maken een groei 
mee binnen de organisatie. Hierin zijn erva-
ringen gedeeld, waarbij de volgende vragen 
speelden: hoe behoud je je visie, wat bete-
kent dit voor de bewoner en voor de cultuur 
binnen de organisatie? We willen ons hierbij 
altijd blijven vasthouden aan onze kijk op de 
zorg. Sa-Net is zich in 2019 gaan oriënteren 
op welke manier we de groei kunnen 
regelen en onze visie kunnen behouden. 
Sa-Net wil bijvoorbeeld een laagdrempelige, 
platte organisatie* zijn waarbij het samen-
werken op de voorgrond staat. In het 
volgende rapport van 2020 kunnen we hier 
meer over vertellen! •

Bouwsteen 4: 
Kwaliteitsrapport en visitatie

4
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Verklarende woordenlijst

Aandachtfunctionarissen kwaliteit:  
medewerkers die extra aandacht hebben voor 
de kwaliteit van zorg die wij willen leveren.  
Zij zijn begeleiders en kijken in de dagelijkse 
manier van werken wat er beter kan. 

Ambulante zorg: een vorm van zorg waarbij 
de ambulant begeleider bij de cliënt in zijn of 
haar zelfstandige woonsituatie komt. De zorg 
is op afspraak en de indicatie van de gemeente 
of het zorgkantoor bepaald hoeveel uur zorg de 
cliënt in de week ontvangt. Ook bij deze vorm 
van zorg wordt er gewerkt aan doelen.

Analyseren: als je iets analyseert dan kijk je 
nog eens extra goed naar iets of je denkt er nog 
eens extra goed over na. 

Borgen: maatregelen nemen die ervoor  
zorgen dat het een geslaagde werkwijze blijft.

Cliënttevredenheidsonderzoek: door het 
invullen van een vragenlijst worden cliënten  
gevraagd om hun mening te geven over de zorg/
begeleiding die ze krijgen. Met deze informatie 
weet een organisatie waar het goed gaat, maar 
ook wat er nog verbeterd kan worden aan de zorg. 

Continueren: ergens mee door gaan.
 
Evalueren: hierbij kijk je achteraf naar een 

situatie of bepaalde manier van werken en be-
oordeel of toets je, vaak samen met andere, of 
dit goed gaat of dat dit anders of beter kan.

Focusteam Kennis & Innovatie:  
Groep collega’s die met elkaar kijken waar  
verbeterpunten liggen wat betreft de kennis  
en ontwikkelingen in de zorg en deze ook 
uitvoeren.

Interne audit: bij een interne audit, zijn er 
mensen uit de organisatie die gaan onderzoeken 
of de organisatie goed en betrouwbaar werkt.

 
Interventies: dit betekent dat iemand met 

meer kennis en/of inzicht zich met een zaak 
bemoeit en met adviezen komt. 

Interne expertise: kennis en vaardigheden 
van een medewerker binnen de organisatie, dus 
binnen Sa-Net.

Intervisie: een georganiseerd gesprek  
tussen mensen die in dezelfde organisatie of in 
hetzelfde team werken. Het doel is om elkaar te 
helpen om nog beter het werk te kunnen doen.

Intervisor: iemand die het intervisie gesprek 
leidt. Hij of zij werkt niet bij Sa-Net en is  
onafhankelijk.

Laagdrempelige, platte organisatie: in dit 
soort organisaties werken de begeleiders en de 
directie met elkaar samen. Er zijn geen mana-
gers die tussen de begeleider en de directie in 
zitten. Het doel hiervan is om snel te kunnen 
overleggen en beslissen.
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Methodiek: dit is een manier waarop  
gewerkt wordt om een bepaald doel te bereiken. 

MIC-melding: alles wat mis kan gaan wordt 
gemeld bij de directie. Bijvoorbeeld agressief 
gedrag, verkeerde medicatie etc.

Perspectief: dit is op de toekomst gericht en 
heeft als doel om jou verder te helpen.

Sociaal netwerk: de mensen in jouw om-
geving die voor jou belangrijk zijn of helpend 
kunnen zijn. Bijvoorbeeld familie, vrienden of 
kennissen.

Verwant: een verwant is iemand die dicht bij 
jou staat. Dat kunnen bijv. je ouders of voogd of 
ander familielid zijn.

VGN: dit is de afkorting voor ‘Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland’. De VGN  
ondersteunt zorgaanbieders die zorg leveren 
aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke 
en/of zintuigelijke beperking. Ook zijn ze in  
gesprek met bijvoorbeeld ministers en  
belangrijke ambtenaren.

Woonzorg: de bewoners die woonzorg/ 
verblijfzorg krijgen wonen op één van de  
locaties (huizen) van Sa-Net en ontvangen  
hier begeleiding.

Zelfreflectie: naar jezelf (je organisatie)  
kijken en daarbij nadenken over de manier 
waarop je de dingen doet, welke gedachtes je 
hebt en welke gevoelens. Eigenlijk houd je 
 jezelf als het ware een spiegel voor.
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