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Voorwoord

Jaarlijks schrijft Sa-Net een kwaliteitsrapport. We geven een beeld 

van de manier waarop kwaliteit zich vormgegeven heeft in 2020. 

We schrijven over de periode die achter ons ligt maar ook over onze 

plannen in de toekomst. Hierbij stellen we onszelf 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: interne 

opleiders, portefeuillehouders, portefeuillecoördinatoren, een 

aantal (woon)begeleiders, aantal bewoners bij Sa-Net, cliënt-

vertegenwoordiging, Raad van Toezicht, methodisch werker 

en de MIC commissie. 

We wensen je veel leesplezier.
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In deze samenvatting lees je de 
belangrijkste punten uit dit rapport. 
Wanneer er achter een woord dit 
teken staat: *, betekent dit dat 
het woord wordt uitgelegd in de 
‘verklarende woordenlijst’ onderaan
dit rapport. Je leest eerst iets over de 
nieuwste ontwikkelingen binnen 
Sa-Net, waarbij we meer vertellen 
over het werken met portefeuilles*. 
Hierna lees je over de volgende drie 
bouwstenen:

1. Zorgproces rondom jou 
We werken aan jouw toekomst, waarbij 
het gesprek met jou begint bij de jaarlijkse 
profielbespreking. Vanuit de profielbespre-
king wordt jouw zorgplan gevuld. Verder 
krijg je ook jaarlijks de vraag om de “Ben ik 
tevreden” vragenlijst in te vullen. Hieruit 
komen jouw leerwensen naar voren en er 
wordt besproken hoe tevreden je bent. 
Deze leerwensen of doelen, komen in het 
zorgplan te staan. 

Op dit moment heeft 93.3% een actief 
zorgplan. Wij willen in 2021 ernaartoe 
werken dat wij ook in percentages 
kunnen aangeven hoeveel actuele profiel-
vragenlijsten er zijn. Op dit moment geeft 
ons systeem hier nog geen betrouwbare 
informatie over.  

Carenzorgt maakt het mogelijk dat je kan 
meelezen in jouw dossier, je reacties kan 
plaatsen. Op deze manier heb je meer 
invloed op je eigen zorgplan, doelen en 

eigen keuzes en verantwoordelijkheid. 
In 2020 is iedereen bekend geworden met 
het gebruik van Carenzorgt. 
Het is heel belangrijk dat jij de juiste zorg 
krijgt, soms maken we hierbij gebruik van 
een methodiek*.  Een methodiek* is een 
manier waarop we dingen kunnen doen, je 
kan het ook een soort werkwijze noemen. 
We nemen je mee in de methodiek* die 
in 2020 voorbij zijn gekomen, namelijk: 
krachtwerk, signs of safety, framework, 
lifewise en de driehoekskunde. 

In 2020 is er een medezeggenschapsrege-
ling ontwikkelt, hierin staan de afspraken 
tussen de cliëntenraad en Sa-Net op basis 
van de Wmcz 2018, de afspraken over de 
faciliteiten van de cliëntenraad die gebruikt 
kunnen worden, rechten en plichten etc. 

Het melden van een incident, het 
vervolgens analyseren* en het uitzetten 
van verbeteracties vinden wij belangrijk. 
Er zijn 144 meldingen gedaan in 2020, 
waarvan 119 meldingen van de woon-
locaties en de overige van ambulant*.

Het coronavirus heeft natuurlijk veel 
impact gehad op iedereen. Het is een tijd 
geweest waarin angst en verdriet speelde, 
een tijd waarin het woord “coronakilo’s” 
bekend werd en een tijd waarin we 
veel gebruik hebben gemaakt van onze 
creativiteit: zoeken naar mogelijkheden 
en vooral stabiliseren. We hebben in een 
sneltreinvaart geleerd hoe we om moeten 
gaan met de digitale wereld.  

Samenvatting
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2. Onderzoek naar jullie ervaringen 
De resultaten van het cliënttevredenheids-
onderzoek* is bekend. We hebben voor 
wonen een gemiddelde score van 4.1 en 
voor ambulant een 3.7. Er is sprake van 
een 5-puntsschaal, waarbij 1 staat voor 
‘zeer ontevreden’ en 5 voor ‘zeer tevreden’.
Zorgkaart Nederland laat een waardering 
zien van een 8.1! In 2020 zijn er 0
klachten binnengekomen. 

3. Zelfreflectie* in teams
We willen bij deze bouwsteen stil staan bij 
de manier waarop medewerkers leren en 
ontwikkelen. Tijdens intervisie* gaan een 
groep van collega’s, met dezelfde functie, 
hun werkvragen bespreken. In het begin 
wordt een groep hierbij vaak begeleid door 
een “externe intervisiebegeleider”, dit is 
iemand die niet bij Sa-Net werkt. ‘

Het opleidingsplan voor 2020 is door 
corona steeds uitgesteld of aangepast. In 
sommige periodes was er meer mogelijk om 
een training te kunnen geven in een grote 
ruimte met een maximaal aantal personen. 
Medewerkers stonden dit jaar onder druk 
om alles draaiende te houden. Er is vanuit 
de organisatie gekeken om medewerkers
niet teveel te belasten zodat ze zich kon-
den richten op: de zorg voor jou. 
Er is daarom tijdens de woonoverleggen 
meer stilgestaan bij: hoe zit iedereen erbij? 

Het verhaal van de 
portefeuillehouders…
In het kwaliteitsjaarverslag 2020 van 
Sa-Net geven we aan hoe we handen en 
voeten hebben gegeven aan onze missie: 
“Zoveel mogelijk mensen goede, warme 
zorg bieden met bevlogen medewerkers, 
waarin we persoonlijk, perspectief en 
professionaliteit centraal stellen. Dit in 
relatie tot zowel de cliënt, de medewerker 
als hoe we zaken organiseren”.

Om de groeiende Sa-Net organisatie ook 
in de toekomst goed te kunnen blijven 
aansturen hebben we een aanpassing 
gedaan in onze eigen rol als directielid. 
We hebben een duidelijke onderverdeling 
gemaakt in de verschillende beleids- 
terreinen. We noemen dit portefeuilles, 
want daarin bewaar je waardevolle zaken 
en beslis je waar je deze ook aan uitgeeft. 
Binnen Sa-Net noemen we onszelf 
dus portefeuillehouders, we willen 
vooral aangesproken worden in onze 
verantwoordelijkheid voor een portefeuille. 
De term directeur gebruiken we nog wel, 
maar dan vooral als we praten met mensen 
buiten Sa-Net.

Door de coronapandemie hebben we in 
2020 vooral veel tijd besteed aan het 
blijven doen van ons eigenlijke werk: 
het zoveel mogelijk kunnen laten doorgaan 
van de zorg voor onze cliënten. We kregen 
niet alleen te maken met beperkingen in 
contact en fysieke beperkingen maar ook 
met zieke cliënten en collega’s. 

op een 
5-puntsschaal
scoorden we
voor wonen 
een 

4.1 
en voor 
ambulant
een 

3.7
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Gelukkig was er voldoende (financiële) 
steun en waren er passende regelingen 
vanuit de overheid waardoor wij -ook 
al was het een heel pittig jaar- in het 
algemeen wel ons werk konden blijven 
doen. Verder hebben we gemerkt dat 
alle medewerkers bereid waren om hun 
schouders eronder te zetten tijdens deze 
moeilijke periode en daar zijn we trots op!

In de zomer van 2020 hebben we ons 
nieuwe kantoor in gebruik mogen nemen. 
Dat was hard nodig; het vorige kantoor 
was inmiddels veel te klein, we hadden er 
al een tijdje een tweede werklocatie bij 
en door de coronabeperkingen was het 
vrijwel niet mogelijk om elkaar nog af en 
toe gewoon te ontmoeten. In het nieuwe 
kantoor kregen we de beschikking over 
meer ruimte, waardoor we gemakkelijker 
konden afspreken op kantoor of via een 
groot beeldscherm konden beeldbellen. 
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Sa-Net Woonzorg is een aanbieder van 
kleinschalige woonvormen voor kinderen
en (jong) volwassenen met een (licht) 
verstandelijke beperking en/of psychische 
problematiek. We doen dit door middel 
van woonzorg* en ambulante begeleiding*. 
Sa-Net biedt zorg in de Achterhoek aan op 
14 locaties, waarin circa 100 kinderen en 
volwassenen verblijfszorg krijgen. Daar-
naast bieden wij begeleiding aan circa 
125 thuiswonende cliënten in de regio. 
Wij doen dit met ongeveer 80 ambitieuze 
medewerkers. 
Een woonplek waar jij je veilig voelt en  
begeleiders die jou begrijpen zijn daarbij 
erg belangrijk. De onderstaande drie woor-
den zijn voor ons belangrijk (deze woorden 
gelden voor onze cliënten maar ook voor 
onze medewerkers): 

Persoonlijk: Hierbij hebben wij oog 
voor jou, voor elkaar en zijn we gericht 
op jouw persoonlijke situatie. 
Belangrijke woorden hierbij zijn: 
eigenheid*, openheid, kwaliteit, 
respect en harmonie

Professioneel: Bewust zijn van, en 
rekening houdend met, je plek en positie 
binnen Sa-Net en maatschappij waarbij je 
je kennis & kwaliteiten inzet, onderhoud 
en ontwikkeld.

Perspectief: Hierbij denken we in 
mogelijkheden en kijken we met jou 
naar de toekomst. 

Ontwikkelingen binnen Sa-Net
We nemen jullie graag mee in de 
ontwikkelingen binnen Sa-Net voordat we 
dieper ingaan op de drie bouwstenen. 
In 2020 is Sa-Net gestart met een nieuwe 
organisatiestructuur. Een organisatie- 
structuur is de manier waarop alle taken 
en afdelingen binnen een organisatie zijn 
verdeeld. Sa-Net maakt geen gebruik van 
het woord “afdeling” maar wij zijn gaan 
werken met portefeuilles* en aandachts-
gebieden. Deze verandering is onder andere 
ontstaan naar aanleiding van de verbeter-
punten uit het medewerkerstevredenheids-
onderzoek* 2019. Het bleek namelijk
onduidelijk te zijn waar medewerkers 
terecht konden met vragen op verschillende 
terreinen, wat de eigen rol was en wie er
eindverantwoordelijk was. Er waren duide-
lijke kaders nodig en voldoende bewegings-
vrijheid in de uitvoering van het werk. 

In 2020 zijn de taken onderverdeeld in tien 
verschillende portefeuilles* en deze zijn 
verdeeld over vier teams;
•  Team zorgcoördinatie: houdt zich bezig  
 met professie & behandeling,  
 zorgbemiddeling & administratie
•  Team kernactiviteiten: houdt zich bezig  
 met de coördinatie van ambulant en  
 wonen
•  Team mens & middelen: houdt zich bezig  
 met HRM, cultuur & medewerker, 
 huisvesting & beheer
• Team bedrijfsvoering: houdt zicht bezig  
 met kwaliteit, financiën, ICT, marketing  
 en contracten

Inleiding
Over Sa-Net Woonzorg

3 pijlers: 
persoonlijk, 
professioneel 
en met 
perspectief
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Hierbij zijn er ook aandachtfunctionarissen* 
aangesteld die verantwoordelijk zijn voor 
een bepaalde taak binnen de bovenstaande 
teams. Elk team heeft een eigen portefeuil-
lehouder. Er is voor gekozen om de “directie” 
aan te spreken als “portefeuillehouders”. 
In 2020 zijn we vooral bezig geweest om 
met de juiste mensen de teams te vormen 
en 2021 zal de focus vooral liggen op de 
uitwerking hiervan. 

Aanpak bij de samenstelling van dit 
rapport
Het kwaliteitsrapport is geschreven voor en 
door de medewerkers en bewoners van 
Sa-Net. In dit rapport kijken we terug naar 
het jaar 2020 en vooruit op het jaar 2021. 

We kijken naar 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. 
Hierin is de inbreng opgenomen van  
cliënten, verwanten*, medewerkers en Raad 
van Toezicht (RvT). Wanneer er achter een 
woord dit teken staat: *, betekent dit dat het 
woord wordt uitgelegd in de “verklarende 
woordenlijst” onderaan dit rapport. 
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1

Bouwsteen 1: zorgproces rondom jou! 
Sa-Net staat bekend om de persoonlijke benadering, hierbij kijken we naar jouw 
hulpvraag en bieden op basis hiervan professionele zorg. We gaan samen (opnieuw) 
werken aan jouw toekomst. Hoe we dit doen leggen we hieronder uit. 

Methodisch werken
Het gesprek met jou begint bij de jaarlijkse 
profiel bespreking. Vanuit de profiel-
bespreking wordt jouw zorgplan gevuld. 
De doelen uit het zorgplan worden door-
lopend besproken, volgens de gestelde 
data. Tijdens de profielbespreking wordt 
de ontwikkeling van de afgelopen periode, 
aan de hand van de doelen in het zorgplan, 
doorgenomen. Daarnaast wordt er vooruit 
gekeken voor de komende periode en 
worden daarop de doelen gesteld.

Wanneer wij de doelen met jou bespreken, 
maken wij gebruik van een bolletjes 
systeem. Het bolletjes systeem is op schaal 
van 0 tot 10. Het bolletjessysteem is vaak 
helpend omdat je goed kan zien wat de 
score is. Samen met jouw begeleider geef je 
aan hoe het de afgelopen periode is gegaan. 
Is het goed gegaan? Heb je je doel bereikt 
of misschien was je doel toch nog te lastig? 
Je kan het dan weer bijstellen. Het ziet er 
zo uit:



10  | Kwaliteitsrapportage Sa-Net 2020

Verder krijg je ook jaarlijks de vraag om 
de “Ben ik tevreden” vragenlijst in te vullen. 
Hieruit komen jouw leerwensen naar voren 
en er wordt besproken hoe tevreden je 
bent. Deze leerwensen of doelen, komen 
in het zorgplan te staan. 

Op dit moment heeft 93.3% een actief 
zorgplan. De overige zorgplannen staan 
nog als concept, of is actief zonder eind-
datum. Wij willen in 2021 ernaartoe 
werken dat wij ook in percentages 
kunnen aangeven hoeveel actuele profiel-
vragenlijsten er zijn. Op dit moment geeft 
ons systeem hier nog geen betrouwbare 
informatie over.  

Carenzorgt 
Carenzorgt maakt het mogelijk dat je kan 
meelezen in jouw dossier, je reacties kan 
plaatsen. Op deze manier heb je meer in-
vloed op je eigen zorgplan, doelen en eigen 
keuzes en verantwoordelijkheid. Op deze 
manier wordt het meer iets van ons samen.

 We zien dat jullie meer betrokken zijn, 
doordat je kan meelezen en kan reageren. 
Het doel voor 2020 was “Alle cliënten van 
Sa-Net hebben door Carenzorgt een mid-
del tot hun beschikking dat kan helpen om 
zelf, waar mogelijk, de regie over het eigen 
leven te voeren en de verantwoordelijkheid 
te dragen over hun beslissingen en zorg-
plan”. We hebben dit doel behaald. Wan-
neer iemand geen gebruik wil maken van 
Carenzorgt wordt hier ook een aantekening 
van gemaakt in het dossier, zodat we altijd 
kunnen zien of het besproken is. 

Gebruik van methodieken
Het is heel belangrijk dat jij de juiste zorg 
krijgt, soms maken we hierbij gebruik van 
een methodiek*.  Een methodiek* is een 
manier waarop we dingen kunnen doen, 
je kan het ook een soort werkwijze noemen. 
We kijken hierbij naar wat jij nodig 
hebt en wat past bij jouw hulpvraag of 
waar de medewerkers nog meer over 
willen leren. 

93,3 %
van de cliënten 
heeft een 
actief
zorgplan
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Wanneer we gebruik willen maken van een 
nieuwe methodiek* worden medewerkers 
getraind om het daarna toe te kunnen 
passen. Op dit moment zijn we medewer-
kers aan het leren werken met mensen 
met hechtingsproblematiek en worden ze 
getraind in het omgaan met agressie. Ze 
leren hiermee om te gaan zodat agressie 
juist voorkomen kan worden. Verder gaan 
medewerkers leren om trauma sensitief te 
werken, dit betekent dat medewerkers er 
rekening mee leren te houden dat je mis-
schien een ingrijpende gebeurtenis hebt 
meegemaakt. Er gaat ook scholing plaatsvin-
den rondom FAS (foetaal alcohol syndroom) 
problematiek. 

Hieronder nemen we je mee in een aantal
methodieken die in 2020 voorbij zijn 
gekomen.

Krachtwerk
Het afgelopen jaar is er onderzoek ge-
daan naar de methodiek Krachtwerk. Er is 
geëvalueerd op client-, medewerkers- , en 
op organisatieniveau. De methodiek bleek 
niet bij Sa-Net te passen. Het bleek voor de 
medewerkers alleen te gebruiken wanneer 
ze al een behoorlijke voorkennis van de 
methodiek hadden. Op cliëntniveau bleek 
de methodiek tijdrovend. 

Wat past dan wel binnen de zorg die Sa-
Net biedt? We zijn tot de conclusie ge-
komen dat één methodiek binnen Sa-Net 
toepassen niet haalbaar is. Binnen Sa-Net 
zijn er zoveel verschillende mensen met 

zoveel verschillende hulpvragen en soor-
ten problematiek, dat dit om meerdere 
manieren van aanpak vraagt. Hierbij kijken 
we naar wat er al aan kennis is en waar we 
aandacht voor willen hebben in ons 
opleidingsplan, rekening houdend met 
de domeinen van Schalock en de zelfred-
zaamheidsmatrix. 

Signs of safety
Deze methode wordt gebruikt in situaties 
waarin sprake is van kindermishandeling of 
een vermoeden is van mishandeling. Het 
hoofddoel van deze methodiek is een veili-
ge plek creëren voor het kind. Hierbij wordt 
gekeken wat daarvoor nodig is van/voor 
ouders of de mensen daaromheen. Het 
zoekt vooral naar oplossingen om het kind 
te beschermen tegen mogelijke gevaren. 
De meldcode is hier een onderdeel van. 
Wanneer Sa-Net zelf hulp kan organiseren 
in een kwetsbare situatie wordt gebruik 
gemaakt vanuit SoS het veiligheidsplan. 

Framework
Deze methode wordt gebruikt om te kijken 
naar “goed genoeg ouderschap” Bijvoor-
beeld hoe weet je als begeleider wanneer 
een jonge moeder haar baby voldoende 
ondersteunt zodat de baby zich goed kan 
ontwikkelen? Om de situatie tussen moeder 
en kind in kaart te brengen en te beoordelen 
of deze goed genoeg is, wordt er gebruik 
gemaakt van verschillende bronnen. De be-
langrijkste bronnen zijn de gesprekken met 
de (jonge) moeder en de observatie van de 
situatie en interactie tussen moeder en kind.
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Lifewise
LifeWise is een werkwijze voor ondersteu-
ning van mensen met een lichtverstande-
lijke beperking en bijkomende complexe 
psychosociale problematiek. Het doel 
van het methodisch kader LifeWise is om 
concrete en goed onderbouwde handvat-
ten te bieden. Er zijn zestien handvatten 
samengevat in vier centrale thema’s in het 
begeleiden: verbinden, stabiliseren, ontwik-
kelen en inbedden. Welke interventies* 
ingezet worden wordt bepaald op basis van 
de vraag van jou, de situatie waarin je je  
bevindt en overwegingen rond veiligheid.

Driehoekskunde 
De driehoekskunde gaat over het belang 
van een goede basis in de driehoek: cliënt, 
familie/netwerk en zorgprofessional. De 
Driehoekskunde geeft je een zorgprofessi-
onal handvatten om de samenwerking in de 
driehoek zo positief mogelijk te laten ver-
lopen. Toevallig werkt Sa-Net ook met een 
driehoek: cliënt, medewerker, organisatie. 
De driehoekskunde sluit qua werkwijze aan 
op Sa-Net. 

Zeggenschap cliënten
Medezeggenschapsregeling
Sa-Net werkt vanuit de visie om persoonlijke 
en professionele zorg te bieden met perspec-
tief* voor jouw toekomst (denk aan de drie P’s 
van de pijlers). Het is voor ons erg belangrijk 
dat jij mee kan praten en beslissen. Mede-
zeggenschap betekent dat je aan kan geven 
wat jij wil, dat jij gehoord wordt, maar ook 
voor het verbeteren van onze zorg aan jou.

In 2020 is er een medezeggenschapsrege-
ling ontwikkelt, hierin staan de afspraken 
tussen de cliëntenraad en Sa-Net op basis 
van de Wmcz 2018, de afspraken over de 
faciliteiten van de cliëntenraad die gebruikt 
kunnen worden, rechten en plichten etc. 

Om jullie een beeld te geven hoe “me-
dezeggenschap” binnen Sa-Net ontstaat, 
geven we hieronder twee voorbeelden. 

1. Het is bij Sa-Net traditie om elk jaar een 
nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren. 
Helaas kon het dit jaar niet georganiseerd 
worden door COVID-19. De cliëntenraad 
vond het erg jammer dat het niet doorging, 
ze vroegen zich af of er niet iets anders 
mogelijk was? In overleg met de porte-
feuillehouders is gezocht naar een leuk en 
smakelijk alternatief. In december genoten 
de bewoners van de woonlocaties van een 
lekker etentje op locatie. 
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In februari werden de cliënten van 
ambulant verrast met een lekkere 
stamppot. Het was een win-win situatie: 
we maakten de cliënten blij maar ook de 
lokale ondernemers!

2. Er zijn natuurlijk meer mogelijkheden 
om je stem te laten horen. Op sommigen 
locaties binnen Sa-Net zijn er huiskamer-
overleggen. Deze zijn voor veel van jullie 
belangrijk en worden gewaardeerd. In deze 
overlegen wordt gesproken over de zorg 
die jullie krijgen, de manier van opvoeden 
en het samen zijn. Er kunnen ook 
andere onderwerpen aan bod komen, 
zoals: schoonmaken, roosters, vakantie, 
leuke activiteiten (zoals bowlen) en bhv. Op 
één van onze locaties kwam bijvoorbeeld 
uit het huiskameroverleg naar voren dat er 
behoefte was aan een brandoefening. 

“Begin juli is de plaatselijke brandweer op oefening geweest bij onze 
locatie. Ze hebben in ons huis een brandhaard gemaakt met een 
rookmachine erbij. Er is van tevoren met twee bewoners afgesproken 
dat zij in het huis zouden blijven zitten. De brandhaard werd geac-
tiveerd en het huis vulde zich direct met rook, waarna het alarm af 
ging. Zodra de brandweer werd gebeld hebben is er volgens protocol 
gehandeld. Daarna was het aan het team van de brandweer om ons 
huis in te gaan, met brandslangen  en alles erop en aan. Ze moes-
ten de mensen zoeken in huis en de brand vinden en blussen. De 
oefening is drieledig: we kunnen oefenen hoe er gehandeld dient te 
worden als er brand uitbreekt en krijgen we tips van de brandweer. 
Bewoners oefenen om te gaan met een noodsituatie. Daarnaast is 
het voor de brandweer ook een oefening, ze leren ons huis ook ken-
nen. Mocht het dan ooit echt nodig zijn… 
We hebben afgesproken deze oefening jaarlijks te herhalen”.



“Uit het huiskameroverleg kwam 
naar voren dat er behoefte was 
aan een brandoefening”
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Kwaliteitsmetingen
Interne audits
In 2020 zijn er interne audits* uitgevoerd. 
Hierbij kijken we naar “doen we de dingen 
goed en doen we de goede dingen?” Na 
de invoering van ons nieuwe elektronisch 
cliëntdossier ONS in 2018, zijn we ons in 
2019 gaan ontwikkelen op het gebruik 
hiervan. Er zijn handleidingen opgesteld 
en de methodische cyclus is goed terug te 
zien in het systeem. Sindsdien zien we een 
vooruitgang in het methodisch werken.  
De zorgplancyclus is bekend binnen de 
teams, medewerkers handelen volgens 
het methodisch werken. Wanneer nodig 
kan er gebruik worden gemaakt van extra 
methodische ondersteuning. Carenzorgt is 
bij iedereen bekend en wordt op de juiste 
manier ingezet. 

In 2020 zagen we ook dat er een aantal 
zaken achterbleven. Zo werden overeenkom-
sten niet altijd op tijd gearchiveerd in ONS 
en bleek de vragenlijst “Ben ik Tevreden?” 
die jaarlijks uitgevoerd dient te worden niet 
voldoende geborgd. Verder kwam tijdens 
de interne audit de Wet zorg en dwang aan 
bod. Sa-Net biedt geen onvrijwillige zorg. 
Medewerkers krijgen nog een training om 
zich meer bewust te worden van wat deze 
wet betekent. In 2021 krijgen de boven-
staande punten extra aandacht.

In 2020 heeft er een externe audit plaats-
gevonden, de interne audits werden hierin 
ook besproken. Het advies was om komend 
jaar de samenwerking op te zoeken met een 

vergelijkbare organisatie, die een interne  
audit bij ons kan uitvoeren. Het lijkt ons in-
teressant om deze samenwerking op te gaan 
zoeken, iemand die niet bekend is met de 
organisatie stelt vaak weer andere vragen 
dan iemand die bekend is in de organisatie. 

Incidentmeldingen
Het melden van een incident, het ver-
volgens analyseren* en het uitzetten van 
verbeteracties vinden wij belangrijk.  
Doordat we kunnen blijven leren en  
verbeteren, wordt de kans op fouten 
(risico’s) kleiner. Door regelmatig (bijna) 
fouten met elkaar te bespreken, worden  
wij ons bewust van hoe we jou veilige  
zorg kunnen bieden. Hieronder staan het 
aantal MIC meldingen* in 2020. 

MIC meldingen 2020:
144 meldingen
Er zijn 144 meldingen gedaan in 2020, 
waarvan 119 meldingen van de woon 
locaties en de overige van ambulant.  
In 2019 hadden we iets meer meldingen 
(149 meldingen in totaal) dan in 2020, dit is 
bijzonder omdat we wel gegroeid zijn en er 
meer cliënten in zorg zijn bij Sa-Net. Het aan-
tal MIC meldingen lijkt minder te zijn doordat 
er op sommigen locaties fors is ingezet op 
agressieregulatie en dit zijn vruchten afwerpt. 
Tevens is er een groter aantal aanmeldingen 
bij Wonen dan bij Ambulant, dit heeft vooral 
te maken met de zorgvragen die bij wonen 
spelen. Op de woonlocaties hebben cliënten 
een indicatie waar meer uren begeleiding 
nodig is en er een andere zorgvraag is.  

MIC 
meldingen:

144 
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De MIC commissie vertelt…
Je mag van ons verwachten dat wij per 
kwartaal terugkoppelen hoeveel meldingen 
er zijn geweest, wat hierin het type melding 
was(incident, gevaarlijke situatie, calamiteit). 
Wij koppelen dit terug op locatie/team- 
niveau. Als er binnen heel Sa-Net dezelfde 
type meldingen gezien worden, dan  
koppelen wij deze ook terug. Het kan  
bijvoorbeeld zo zijn dat scholingsaanbod 
wordt aangepast op de zorgvragen die  
vanuit de MIC’s naar voren komen. 

Opvallendheden in 2020:
• Het aantal Corona gerelateerde meldingen, 

het was voor sommigen moeilijk om zich 
aan de maatregelen te houden. Er kwamen 
meer MIC meldingen binnen dan normaal. 
In het derde en vierde kwartaal kwamen 
er veel minder meldingen binnen die over 
Corona gingen. Hoewel Corna nog volop 
ons leven beïnvloedde, leek het inderdaad 
het “nieuwe gewoon”  te worden. Hierop 
zijn waar nodig ook direct verbetermaat-
regelen uitgezet. Deze hadden vooral de 
doelstellingen om het doel van de maat-
regelen te vertalen naar de cliënten toe, 
door bijvoorbeeld tekentaal in te zetten en 
zo meer draagvlak te creëren. 

• Voortkomend uit de meldingen zijn er een 
aantal verbeteringen aangebracht binnen 
onze organisatie. Naast de locatiespecifieke 
maatregelen, hebben we gezien dat er ook 
Sa-net breed meer aandacht mag zijn voor 
onderwerpen als de-escalatie en grens-
overschrijdend gedrag. Hierop zijn aanpas-
singen gedaan in het scholingsaanbod.

• Voor enkele meldingen die gingen over 
huiselijk geweld en kindermishandeling, 
hebben we onze aandachtfunctionaris 
betrokken. In samenwerking met haar en 
Veilig Thuis is er een analyse gemaakt en 
zijn er interventies* uitgezet. Tevens is 
haar expertise* op locatieniveau binnen de 
teams gedeeld, zodat ook medewerkers 
zich bewuster zijn van signalen die wellicht 
spelen. We zien hierdoor ook een toename 
van meldingen op dit vlak, medewerkers 
bewuster en voelen zich meer bekwaam 
om op dit onderwerp meldingen te maken.

Coronavirus
Het coronavirus heeft natuurlijk veel impact 
gehad op iedereen. Het is een tijd geweest 
waarin angst en verdriet speelde, een tijd 
waarin het woord “coronakilo’s” bekend 
werd en een tijd waarin we  veel gebruik 
hebben gemaakt van onze creativiteit: 
zoeken naar mogelijkheden en vooral 
stabiliseren. We hebben in een sneltrein-
vaart geleerd hoe we om moeten gaan met 
de digitale wereld.  

We hopen dat er met de versoepeling weer 
mogelijkheden gaan ontstaan voor nieuwe 
ideeën en ontwikkeling. Het vergroten van 
het sociaal netwerk* is hier onderdeel van, 
door corona was het natuurlijk niet mogelijk 
om sociale activiteiten te bedenken. 

Iedereen heeft de tijd van het coronavirus 
anders ervaren, hiernaast het verhaal van 
twee bewoners en een groepsbegeleider. 



Het verhaal van twee bewoners...

“In maart 2020 toen ik hoorde dat ons land in Lock down ging wist ik niet hoe ik de tijd 
zou ervaren. Ik moest niet denken aan weken thuis blijven, want ik onderneem altijd 
veel en heb altijd veel te doen. Omdat we met de hele groep in lockdown gingen, dacht 
ik dat het best leuk kon zijn. We leren elkaar dan nog beter kennen. We hebben met z’n 
allen heel veel klussen gedaan in en rondom het huis. Iedere dag deden we met z’n allen 
lunchen en omdat het mooi weer was deden we dit heel veel buiten. We hebben ook 
veel leuke en ontspannen momenten gehad. Zo hebben we ons eigen paasvuur gemaakt, 
karaoke gedaan, gewandeld en een van onze begeleiders heeft ons zelfs aan het spijker-
poepen gekregen. Wat is nog mooier dan het normale leven waarin je zoveel kunt en 
waarvan je de waarde pas tijdens de lockdown ervaart!’’.

“De lockdown was zwaar voor iedereen en iedereen had zijn of haar dingen om mee te 
dealen. In het begin was het een shock voor ons allemaal en alles gebeurde zo snel. We 
moesten van een gewoon normaal leven naar een heel nieuw leven in drie weken met 
allemaal nieuwe regels. Ik zelf vond het heel lastig. Iedereen was thuis, iedereen zat 24/7 
om mij heen en ik werd snel geïrriteerd omdat iedereen thuis was en je had alleen je 
eigen kamer waar je even ruimte had voor jezelf. De lockdown heeft ook goede dingen 
opgeleverd. Zo hebben we samen dingen gedaan, samen lunchen, samen kunnen lachen 
en we zijn met ze allen dichter naar elkaar gegroeid. Samen zijn we door de corona tijd 
heen gekomen, maar het was een ervaring die ik liever niet nog een keer wil mee maken”. 

Het verhaal van een groepsbegeleider...

“Als groepsbegeleider binnen Erve Wullinck heb ik het begin van de lockdown als pittig 
ervaren. Er vormde zich een nieuwe situatie, iedereen bleef thuis. Het was voor mij 
enorm schakelen, want hoe zorg je er voor dat elke bewoner een leuke en zinvolle dag 
invulling heeft en hoe houd je de bewoners gemotiveerd? Na een aantal weken begon-
nen de bewoners en ons team aan de huidige situatie te wennen en gingen we met de 
bewoners gepersonaliseerde activiteiten ondernemen. Om de dagelijkse structuur voor 
de bewoners toch op gang te kunnen blijven houden is er een aangepast dagprogramma 
gemaakt. Per bewoner is er gekeken naar wat er gedaan kon worden. We vonden het 
belangrijk om de bewoner met eigen ideeën te laten komen. De diensten van het team 
zijn aangepast op de activiteiten van onze bewoners, in de ochtend waren gezinshuis-
ouders aanwezig voor extra ondersteuning en in de middag was er een collega extra”.  

 

“Iedereen zat

24/7 
om mij heen”
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2

Bouwsteen 2:  
onderzoek naar jullie ervaringen

Resultaten 
cliënttevredenheidsonderzoek*
De cliënten binnen Sa-Net die een jaarlijkse 
profielbespreking gehad hebben, hebben 
de “Ben ik tevreden” vragenlijst ingevuld. 
De meest belangrijke of opvallende  
resultaten laten we op de volgende 
pagina zien in figuur 1 en 2. Cliënten zijn 
vrij geweest in het wel of niet beantwoor-
den van de vragen, daardoor heeft elke 
vraag een ander aantal respondenten. 
In het onderzoek werd voor de beoordeling 
gebruik gemaakt van een 5-puntsschaal, 
waarbij 1 staat voor ‘zeer ontevreden’ en 
de 5 voor ‘zeer tevreden’.

Aan de slag met de resultaten
Elk team heeft zijn eigen resultaten 
kunnen zien en aanbevelingen geschreven. 
In figuur 3 en 4 benoemen we waar we 
Sa-Net breed mee aan de slag gaan. 
Op onze website is meer informatie 
te vinden over ons cliënttevreden- 
heidsonderzoek. 

Je kan ook via Zorgkaart Nederland laten 
zien hoe je de zorg vindt die je bij Sa-Net 
krijgt. In 2020 hebben 15 cliënten hun 
waardering laten blijven via Zorgkaart 
Nederland. De gemiddelde waardering is 
een 8,1. Wij waarderen deze waardering!
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figuur 1 figuur 2

figuur 3 figuur 4

15 cliënten 
beoordeelden 
ons via 
Zorgkaart 
Nederland 
met een

8.1

waardering 
geven via

5
puntsschaal
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Klachten
Sa-Net probeert je de beste zorg te geven 
die nodig is, toch kan het gebeuren dat je 
niet tevreden bent, dan kan je een klacht 
indienen. We maken dan gebruik van een 
klachtenprocedure, deze is ook te zien op 
onze website. In 2020 zijn er 0 klachten 
binnengekomen bij Sa-Net. 

Sinds 2020 loopt de klachtenafhandeling 
via Klachtenportaalzorg. De klachtenproce-
dure is hetzelfde gebleven binnen Sa-Net, 
wanneer er sprake is van een klacht is er nu 
wel een andere klachtenfunctionaris. 

Cliëntenvertegenwoordiging
Onze cliëntenvertegenwoordiging bestaat 
uit een cliëntenraad en een verwanten-
raad*. Samen komen zij op voor jouw 
belangen. 

Cliëntenraad vertelt..
Het jaar 2020 was ook voor onze cliëntenraad 
een heel bijzonder jaar, dat zal geen enkele 
verbazing wekken. We zijn slechts driemaal 
bijeengekomen, op afstand.. vanwege… een 
klein internationaal akkefietje, is mij even 
ontschoten (corona). De raad heeft zich  
kunnen warmen aan de positieve evaluatie 
van de nieuwjaarsreceptie van 2020 en de 
overvloedige, goed verzorgde maaltijden bij de 
locaties aan huis rond de Kerstdagen. Verder 
hebben we ons uiteraard gebogen over de 
mededelingen van de directie, de nieuwe Wet 
Medezeggenschap, het kwaliteitsrapport en 
externe visitatie. 

De werving van nieuwe leden voor de 
cliëntenraad en de samenstelling van de 
Nieuwsbrief stonden vanzelfsprekend ook op 
een lager pitje, hetgeen ook niet zo’n ramp 
was omdat een groot aantal activiteiten en 
omstandigheden eveneens tot bijna stilstand 
waren gekomen. Inmiddels hebben we de 
eerste vergadering op 22 maart alweer achter 
de rug en we gaan ervan uit dat alles vanaf 
volgende maand weer als vanouds zal gaan :).
Hartelijke groet, vanuit de cliëntenraad!

Verwantenraad vertelt..
De cliëntenvertegenwoordiging  bij Sa-Net 
bestaat uit de cliëntenraad en de verwanten-
raad. In de verwantenraad zitten bijvoorbeeld 
ouders , of mentoren en bewindvoerders  
van de cliënten. Vorig jaar hebben we als 
verwantenraad een aantal keren vergaderd. 
We hebben het gehad over hoe goed de  
cliëntenraad de cliënten vertegenwoordigt. 
We hebben gesproken over hoe het met 
Sa-Net zelf gaat. Natuurlijk hebben we het 
nieuwe kantoor kunnen bewonderen. We 
werden door de directie verder bijgepraat over 
nieuwe projecten. Ook hebben we natuurlijk 
gesproken hoe het met de cliënten zelf gaat. 
Ondanks de moeilijke coronatijd heeft Sa-Net 
met behulp van alle medewerkers weer een 
aantal grote stappen gezet om nog meer te 
kunnen betekenen voor de cliënten.
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste 
ouders/ vertegenwoordigers die eventueel in 
de verwantenraad plaats willen nemen.

In 2020
zijn er 

0
klachten 
binnen-
gekomen
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Raad van toezicht vertelt..
Verdere uitwerking toezichtsmodel
De Raad van Toezicht heeft zich het 
afgelopen jaar voornamelijk beziggehouden 
met de verdere uitwerking van het 
toezichtsmodel. In het vorige kwaliteits-
jaarverslag hebben we verteld dat we in 
samenspraak met de directie een  
Governance Code hebben uitgewerkt.  
Dit jaar heeft in het teken gestaan van de 
verdere uitwerking hiervan, waaronder het 
werken met een jaarplanning. Met deze 
planning volgt de Raad de actuele ont-
wikkelingen van de organisatie en houdt 
oog voor de jaarlijkse toezichtstaken (o.a. 
jaarrekening, beleidsplanning). Hiermee is 
de toezichthoudende taak van de Raad van 
Toezicht stevig geborgd in de organisatie.

Mutaties
In de zomer van 2020 is een nieuw RvT 
lid toegetreden, waardoor we weer met 
drie personen zijn. Met drie personen zijn 
we beter in staat de aandachtsgebieden 
onderling te verdelen. Ook hebben we een 
nieuwe voorzitter benoemd.

Focus komende periode
De afgelopen periode heeft de Raad 
van Toezicht zich vooral gericht op de 
verankering van de wettelijke toezichts-
taken binnen Sa-Net. De komende periode 
zal de Raad van Toezicht zich meer gaan 
toeleggen op haar positie in de organisatie. 
We zullen dan ook nadrukkelijker in de 
organisatie aanwezig zijn, bijvoorbeeld 
door contact met de cliëntenraad of het 
bezoeken van de verschillende (woon)-
locaties van Sa-Net. Daarnaast zullen we 
vanuit de toezichthoudende rol de focus 
leggen op de wijze waarop Sa-Net is 
georganiseerd. Hierbij zullen we de 
gedachten van het horizontaal toezicht 
toepassen, wat inhoudt dat we kijken naar 
hoe we kunnen borgen* dat zaken goed 
lopen in plaats van het controleren of 
zaken goed zijn gelopen.

Kwaliteit van zorg
Waarom willen we dit alles? De Raad van 
Toezicht streeft naar een Sa-Net waar de 
kwaliteit van zorg gegarandeerd moet zijn 
en waar de organisatie altijd oog heeft om 
het beste uit de mens te halen. Dit geldt 
uiteraard voor cliënten maar evengoed voor 
de medewerkers.

“Wi-j daot normaal, moar bunt biezonder”

Vertaling: we doen normaal, maar zijn bijzonder
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Bouwsteen 3: zelfreflectie* in teams 
We willen bij deze bouwsteen stil staan bij de manier waarop medewerkers 
leren en ontwikkelen. Daarnaast is het belangrijk om erachter te komen hoe 
medewerkers zelf de kwaliteit van het werk ervaren. In 2021 volgt er weer een 
medewerkerstevredenheidsonderzoek, waarbij hier dieper op ingegaan wordt. 

Het focusteam kennis & innovatie* hield 
zich in 2018 en 2019 bezig met het 
bijhouden van ontwikkelingen in de zorg 
en het nadenken over wat dit voor Sa-Net 
kan betekenen. Omdat de verantwoor-
delijkheden met de start van de nieuwe
organisatiestructuur anders is verdeeld, 
is het focusteam gestopt en heeft de
portefeuille professie & behandeling 
het overgenomen.   

De nieuwe organisatiestructuur (zie 
“over ons..”) biedt de mogelijkheid om je 
specifiek te richten op de portefeuille 
waarvoor iemand verantwoordelijk is.  
Hierbij is het belangrijk dat je kennis en 
kunde hebt of krijgt van de onderwerpen 
die jouw portefeuille raken. Op deze manier 
kunnen we ook gebruik maken van elkaars 
kennis en kunde. In de voortgang- en 
evaluatie-gesprekken met komt naar voren 
welke doelen een medewerker heeft, 
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welke successen er zijn behaald en of er 
behoefte is aan een opleiding. 
Er zijn ook andere manieren waarop 
medewerkers leren en ontwikkelen 
binnen Sa-Net: 

Intervisie*
Een groep van collega’s, met dezelfde functie, 
gaat in een intervisiegroep hun werkvragen 
bespreken. In het begin wordt een groep 
hierbij vaak begeleid door een “externe 
intervisiebegeleider”, dit is iemand die niet 
bij Sa-Net werkt. Intervisie mag je als team 
namelijk leren, het is iets anders dan een 
werkoverleg. Bij een werkoverleg gaat het 
vooral over WAT doen we en bij intervisie 
over HOE en WAAROM doen we de dingen 
zo. Het is meer leren van elkaar dan dat je 
een probleem gaat oplossen. De externe 
intervisiebegeleider geeft informatie over 
de methode, helpt de groep om haar taken 
en rollen te leren en geeft feedback. Daar-
mee leert ze de teamleden om na te denken 
over het werk en zo het werk te verbeteren: 
dat noemen we dus kwaliteit! De externe 
intervisiebegeleider trekt zich na een tijdje 
terug wanneer een intervisiegroep het zelf-
standig kan. Wanneer dit is, kan per groep 
verschillen.  De onderwerpen die de teams 
bespreken mogen ze zelf inbrengen, dit kan 
op een heel wisselende manier gebeuren. 
Bijvoorbeeld: “ik zit met een vraag mee en wil 
deze tijdens intervisie bespreken” of gewoon, 
je brengt een onderwerp in omdat iedereen 
een keer aan de beurt komt. Zo denk je met 
elkaar na en je helpt elkaar om kritisch op je 
eigen werk en dat van je collega te blijven. 

We hebben er bij Sa-Net bewust voor 
gekozen om niet te werken met “centrale 
jaarthema’s”, kortom: de teams mogen zelf 
bedenken wat ze gaan bespreken. Het is 
een bewuste keuze want we denken dat 
de teams daarmee vooral die onderwerpen 
bespreken die ze echt belangrijk vinden of 
waarmee ze elkaar kunnen helpen. Daarin is 
de intervisie ook anders dan de scholingen: 
bij het volgen van de scholingen wordt er 
meer gestuurd bijvoorbeeld doordat de op-
leiders zeggen “wanneer je op een kindhuis 
werkt, dan is het belangrijk dat je in ieder 
geval naar een aantal scholingen gaat.”  
Wat wel gebeurt is dat er bijvoorbeeld  
in een woonoverleg (waar allemaal  
clientvragen worden besproken) wordt  
geadviseerd om een onderwerp in te  
brengen bij de intervisie, op deze manier 
houd je toch een heel kort lijntje van de 
intervisie naar je dagelijkse werk. 
 
In 2018 tot 2019 is de manier waarop je 
intervisie uitvoert door de intervisor* aan-
geleerd bij vier teams woonbegeleiders en 
ambulant begeleiders. Deze teams doen nu 
regelmatig met elkaar intervisie. Deze teams 
gaan samen in gesprek en reflecteren* op 
hun eigen gedrag als begeleider. Inmiddels 
kunnen de intervisiegroepen bij Sa-Net 
meer zelfstandig aan de slag en trekt de ex-
terne intervisiebegeleider zich al meer terug. 
De teams komen zes keer per jaar bij elkaar 
samen om intervisie te doen, de externe 
intervisor sluit nu één keer per jaar aan. Er 
komen ook nieuwe teams binnen bij Sa-Net, 
zij gaan ook kennis maken met intervisie 

.



Kwaliteitsrapportage Sa-Net 2020 |  25

.

zoals de bestaande teams dit al hebben 
gedaan. We merken dat het starten van 
intervisie met een nieuw team het prettigste 
is als dit wordt begeleid dus dat blijven we 
ook de komende jaren zo doen.
Bij de afsluiting van het traject ontvangen 
de deelnemers ieder een LVSC-erkend be-
wijs van deelname, dit kan gebruikt worden 
als bewijsvoering bij de beroepsregistratie 
bij het onderdeel ‘professionele reflectie’.
 
Intervisie in de woonteams…
Intervisie is een terugkerend gesprek van col-
lega’s die in een team werken. In het gesprek 
gaat het altijd over het werk. Hoe je dat doet. 
Hoe je met vragen of problemen omgaat. 
Tijdens intervisie vertelt een collega over een 
situatie uit het werk. De andere collega’s 
denken dan mee, vooral door vragen te stellen. 
Waardoor een situatie duidelijker wordt en 
de collega’s met elkaar bedenken of het ook 
anders had gekund. Het leuke van intervisie is 
dat je van elkaar leert en met elkaar aan het 
leren bent. Of heel simpel zoals Loesje het zegt: 
“Waarom moeilijk doen als het samen kan.” 
Johan Nahuis

Opleidingsplan
Het opleidingsplan voor 2020 is door corona 
steeds uitgesteld of aangepast. In sommige 
periodes, wanneer er volgens de maat-
regelen meer mogelijk was, konden we een 
training geven in een grote ruimte met een 
maximaal aantal personen. Het is jammer 
dat we het afgelopen jaar ons minder 
hebben kunnen richten op het leren van 
nieuwe methodieken. Er zijn een aan-

tal trainingen wél doorgegaan, namelijk: 
BHV, GGZ, drienamiek, dé-escalatie, urtica 
(Bewustwording van je communicatie bij 
GGZ-problematiek) en grensoverschrijdend 
gedrag (vlaggensysteem). Deze trainingen 
zijn doorgegaan in kleine groepen toen dit 
nog mogelijk was. Helaas hebben we ook 
een aantal trainingen niet aan iedereen 
kunnen bieden.  

Meerdere medewerkers hebben dit jaar 
aangegeven dat het opleidingsplan erg 
gemist wordt. De meerwaarde wordt nu nog 
duidelijker. Deze uitspraken voelde als een 
bevestiging, wat we doen: doen we goed. 
Medewerkers stonden dit jaar onder druk 
om alles draaiende te houden. Er is vanuit 
de organisatie gekeken om medewerkers 
niet teveel te belasten zodat ze zich konden 
richten op: de zorg voor jou. Er is daarom 
tijdens de woon-overleggen meer stil-
gestaan bij: hoe zit iedereen erbij? 

Het afgelopen jaar zijn er tevens 
trainingen gegeven voor het 
gebruik van Teams, er zijn hiervoor 
ook handleidingen ontwikkeld. 

Teams geeft ons de mogelijkheid 
om met elkaar te videobellen. 
Medewerkers zijn inmiddels erg 
handig geworden in het gebruik 
van Teams. 
We hopen dat we de trainingen 
die niet door konden gaan, snel weer 
kunnen oppakken.
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Het verhaal van de 
portefeuillehouders…

In het kwaliteitsjaarverslag 2020 van Sa-Net 
geven we aan hoe we handen en voeten 
hebben gegeven aan onze missie: “Zoveel 
mogelijk mensen goede, warme zorg bieden 
met bevlogen medewerkers, waarin we 
persoonlijk, perspectief en professionaliteit 
centraal stellen. Dit in relatie tot zowel de 
cliënt, de medewerker als hoe we zaken 
organiseren”.

Voor ons als ‘directie’ van Sa-Net stond 
2020 vooral in het teken van de volgende 
zaken:

Portefeuillehouders
Om de groeiende Sa-Net organisatie ook 
in de toekomst goed te kunnen blijven 
aansturen hebben we een aanpassing gedaan 
in onze eigen rol als directielid. We hebben 
een duidelijke onderverdeling gemaakt in de 
verschillende beleidsterreinen. 
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We noemen dit portefeuilles, want daarin be-
waar je waardevolle zaken en beslis je waar je 
deze ook aan uitgeeft, dit vraagt dat we goed 
weten wat er speelt binnen Sa-Net maar ook 
in de wereld om ons heen. David van Gronin-
gen, Pieter Hamming en Netty Kramer zijn 
alle drie verantwoordelijk gemaakt voor een 
aantal van deze portefeuilles. We hebben 
op de meeste van deze portefeuilles een 
coördinator aangesteld die verantwoordelijk 
is voor het vertalen van beleid naar praktijk 
en andersom, en voor de samenwerking 
tussen de verschillende portefeuilles.
Binnen Sa-Net noemen we onszelf dus 
portefeuillehouders, we willen vooral 
aangesproken worden in onze verant- 
woordelijkheid voor een portefeuille.  
De term directeur gebruiken we nog wel, 
maar dan vooral als we praten met mensen 
buiten Sa-Net.

Organisatieontwikkeling 
Sinds 2012 zijn we gegroeid tot een mooie 
zorgorganisatie met steeds meer cliënten en 
collega’s. Hierdoor was het ook nodig om 
een volgende stap te maken in ‘organisatie-
volwassenheid’. We hebben in 2020 een 
verbeterde organisatiestructuur neergezet. 
Daarbij zijn de volgende uitgangspunten 
leidend geweest:
• De zorg voor de cliënt staat altijd voorop
• We zetten voor iedere cliënt professionele 

ondersteuning in
• We bieden warme zorg: geven persoon-

lijke aandacht, zijn eerlijk naar de cliënt en 
bouwen samen aan perspectief

• Medewerkers ontwikkelen zich continu 
om een nog betere professional te zijn, we 
bieden perspectief aan onze medewerkers

• We zijn een gezonde organisatie en 
 denken na (“bewust en verantwoord”) 

over het uitgeven van (overheids)geld

Om te voldoen aan de behoefte aan 
duidelijkheid, structuur en helderheid in 
taken en verantwoordelijkheden hebben 
we vanuit onze visie en de genoemde 
uitgangspunten een organisatiestructuur 
neergezet met de volgende kenmerken:
• We zijn een platte, horizontaal  

georganiseerde zorgorganisatie*
• We bouwen en werken samen op basis 

van de kennis en kunde van medewerkers
• We organiseren het zo dat we samen-

werking nodig hebben en bevorderen 
en willen een open cultuur waarin we 
aanspreekbaar zijn

• De verschillende taken die we hebben 
komen bij elkaar in herkenbare portefeuil-
les en aandachtsgebieden

In 2020 hebben we vooral energie 
gestoken in het neerzetten van een 
duidelijke koers en model, het zorgen 
voor voldoende mensen op alle posten 
die er zijn en het oefenen in de nieuwe 
structuur. We realiseren ons dat een 
organisatieverandering niet in één jaar 
kan worden afgerond en trekken hier 
meerdere jaren voor uit. In het volgende
jaar zullen we onder meer aandacht aan 
cultuur gaan besteden.

“We willen 
een open
cultuur
waarin we
aanspreekbaar
zijn”
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Organisatiemodel
Het organisatiemodel dat we hebben 
gekozen is te vergelijken met de doorsnede 
van een sinaasappel: de partjes zijn onze 
zorgactiviteiten en vormen de kern van onze 
organisatie. De partjes worden bij elkaar 
gehouden en beschermd door de schil: een 
aantal centrale bedrijfsprocessen. De schil 
is weer onderverdeeld in een binnenschil – 
met activiteiten sterk verbonden aan onze 
kernactiviteiten- en een buitenschil – met 
een aantal meer algemene organisatietaken.

Waarom een sinaasappel?
We vinden dit een mooie vergelijking omdat 
het bij een sinaasappel om de smaak gaat 
of je hem nu schilt en opeet of uitperst en 
opdrinkt. Dit zegt iets over de verschillen 
in kernactiviteiten van Sa-Net. We hebben 
meerdere woon-, of begeleidingsvormen. 

De witte schil is als het goed is dun en zit 
niet alleen om maar ook tussen de partjes, 
kortom er is veel contact. De oranje schil 
is belangrijk want die voedt de sinaasappel 
en beschermt hem ook tegen vervelende 
invloeden van buiten. Maar de oranje schil 
mag ook niet te dik zijn: dat heeft geen zin 
voor de partjes, sterker nog: dan drogen de 
partjes uit.

De collega’s in de binnenschil en buitenschil 
zijn onderverdeeld in vier teams:  
Zorgcoördinatie, Coördinatie  
kernactiviteiten, Mens en middelen en  
Bedrijfsvoering.
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Corona
Door de coronapandemie hebben we in 
2020 vooral veel tijd besteed aan het blijven 
doen van ons eigenlijke werk: het zoveel 
mogelijk kunnen laten doorgaan van de zorg 
voor onze cliënten. We kregen niet alleen 
te maken met beperkingen in contact en 
fysieke beperkingen maar ook met zieke  
cliënten en collega’s. Gelukkig was er 
voldoende (financiële) steun en waren er 
passende regelingen vanuit de overheid 
waardoor wij -ook al was het een heel pittig 
jaar- in het algemeen wel ons werk konden 
blijven doen. Verder hebben we gemerkt dat 
alle medewerkers bereid waren om hun 
schouders eronder te zetten tijdens deze 
moeilijke periode en daar zijn we trots op!
We hebben helaas wel veel minder aan  
ontwikkeling kunnen doen, zo zijn  
bijvoorbeeld de interne scholingen  
noodgedwongen op een laag pitje gezet 
omdat we niet met meerdere mensen in  
een ruimte kunnen zitten en ook bang  
waren voor besmettingen tussen mensen 
van verschillende teams. We hebben geïn-
vesteerd in nieuwe technologie om beter 
vanuit huis en op afstand te kunnen werken 
en vergaderen en ons deze steeds meer 
eigen gemaakt.

Nieuw kantoor
In de zomer van 2020 hebben we ons 
nieuwe kantoor in gebruik mogen nemen. 
Dat was hard nodig; het vorige kantoor 
was inmiddels veel te klein, we hadden 
er al een tijdje een tweede werklocatie 
bij en door de coronabeperkingen was het 
vrijwel niet mogelijk om elkaar nog af en 
toe gewoon te ontmoeten. In het nieuwe 
kantoor kregen we de beschikking over 
meer ruimte, waardoor we gemakkelijker 
konden afspreken op kantoor of via een 
groot beeldscherm konden beeldbellen.

Investeringsjaar
We hebben in 2020, tijdens een pandemie 
die iedereen in de greep hield, ons werk 
redelijk goed kunnen blijven doen, en  
ondertussen gewerkt aan een nieuwe  
bouwtekening voor de organisatie.  
We hebben geïnvesteerd in nieuwe  
huisvesting en nieuwe teams neergezet  
en versterkt met nieuwe collega’s van  
verschillende disciplines. 
Terugkijkend concluderen we dat 2020 
vooral als een jaar van investeren moet  
worden gezien waarop we in de jaren die 
voor ons liggen verder kunnen bouwen.

2020
was een 
jaar van 
investeren
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Verklarende woordenlijst

Ambulante begeleiding:  
een vorm van zorg waarbij de ambu-
lant 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 wor-
den 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.

Eigenheid: zijn zoals je bent.

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. 

Expertise: kennis en vaardigheden  
van iemand.

Intervisie: een georganiseerd gesprek 
tussen mensen die in dezelfde organi-
satie 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.
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Laagdrempelige, platte  
organisatie: in dit soort organisaties 
werken de begeleiders en de directie 
met elkaar samen. Er zijn geen ma-
nagers die tussen de begeleider en 
de directie in zitten. Het doel hiervan 
is om snel te kunnen overleggen en 
beslissen.

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. Bijvoor-
beeld agressief gedrag, verkeerde 
medicatie etc.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek: 
door het invullen van een vragenlijst 
worden medewerkers gevraagd om 
hun mening te geven over het werk 
dat ze uitvoeren. Met deze informatie 
weet een organisatie waar het goed 
gaat, maar ook wat er nog verbeterd 
kan worden aan de zorg.

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

Portefeuille: een soort afdeling die 
zich bezig houden met dezelfde
 onderwerpen.

Sociaal netwerk: de mensen in jouw 
omgeving 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  
bijvoorbeeld je ouders of voogd of 
ander familielid zijn.

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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