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Voorwoord

Elk jaar schrijft Sa-Net een kwaliteitsrapport, waarin 
teruggeblikt wordt op het afgelopen jaar en we vertellen  
over de plannen voor de toekomst. Door het maken van het  
kwaliteitsrapport staat de organisatie stil bij de dingen die  
goed zijn gegaan, maar ook bij de zaken die beter kunnen. 
Door kritisch te blijven kijken naar deze dingen, werken we 
toe naar een betere kwaliteit van zorg. 

We wensen je veel leesplezier.  
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In deze samenvatting lees je de belangrijkste 
punten uit dit rapport, dit doen we aan de hand 
van de vier bouwstenen. 
 
Bouwsteen 1: zorgproces rondom jou 
Om warme zorg te bieden aan jou is het voor ons 
fijn om een goed beeld te krijgen over wie jij bent 
als persoon, waar jouw kwaliteiten liggen en wat je 
moeilijk vindt. Bij de start van een nieuwe aanmel-
ding vindt er een intake plaats. Door het voeren van 
een intakegesprek willen wij onderzoeken welke 
ondersteuningsbehoeften je hebt, welke mensen jij 
om je heen hebt, maken we een risicoanalyse en ma-
ken we afspraken over de dagelijkse zorg en onder-
steuning. Als je bij Sa-Net in zorg komt wordt er een 
elektronisch cliënten dossier (ECD) aangemaakt, die 
uit verschillende onderdelen bestaat. 
•  Het profiel omschrijft wie jij bent, wat jij wilt en 

wat jij kunt. 
•  In het zorgplan staan de doelen omschreven 

waaraan je werkt.   
•  De Ben Ik Tevreden (BIT) vragenlijst wordt 

gebruikt om de kwaliteit van bestaan in kaart te 
brengen en verbeterd kan worden.  

Je kan meelezen met je elektronisch cliënten dossier 
(ECD) door Carenzorgt. Zo weet je zelf ook beter 
waar we samen aan werken en voel jij je medever-
antwoordelijk over je dossier.  

Bouwsteen 2: 
onderzoek naar jullie ervaringen 
Binnen Sa-Net wordt jaarlijks aan jullie gevraagd om 
de ‘Ben Ik Tevreden’ vragenlijst in te vullen. Vorig 
jaar bleek er een behoefte te zijn aan romantische 
relaties. Afgelopen jaar hebben een paar cliënten zich 
ingeschreven voor ABC-date, een datingsite voor 
mensen met een verstandelijke beperking. We horen 
hier positieve geluiden over!  
Het valt op dat de cliënten steeds lager scoren op 
lichamelijke gezondheid. Daarom wordt er Sa-Net 

breed aandacht gegeven aan de lichamelijke gezond-
heid van cliënten met het project Vitaliteit.  
  

Onze cliëntvertegenwoordiging bestaat uit een 
cliëntenraad en een verwantenraad. Samen komen 
zij op voor jouw belangen. Ze zien dat Sa-Net hard 
groeit en geven het advies om hier zorgvuldig mee 
om te gaan. De Raad van Toezicht heeft de taak om 
te controleren of de directie van Sa-Net de belangen 
van de cliënt, de belangen van het personeel en de 
toekomst van Sa-Net voldoende dient.  
 
Er zijn 220 MIC meldingen gedaan in 2021. 
Opvallend is een toename in het aantal suïcide 
gerelateerde meldingen, dit is wel passend bij de 
vraagstellingen van de cliënten en de toename aan 
GGZ-cliënten. We hebben hierop ingespeeld door 
meer scholing van collega’s op dit vlak en verbete-
ring van de risicotaxatie van ambulante cliënten bij 
aanmelding.  
 
Bouwsteen 3: zelfreflectie in teams 
Bij deze bouwsteen kijken we naar de manier waarop 
medewerkers leren en ontwikkelen.  Afgelopen jaar 
heeft Sa-Net een medewerkers tevredenheidsonder-
zoek gedaan. De algemene score wordt uitgedrukt in 
een rapportcijfer, dit is een 7.6!  Daarnaast is er een 
cultuuronderzoek geweest, die kijkt naar de verza-
meling (on)geschreven verwachtingen en aannames 
in relatie tot de medewerker en de organisatie. De 
opdracht voor de projectgroep die hiervoor was 
aangewezen, was het in kaart brengen en vertalen 

Samenvatting

Zorgkaart Nederland is een website die 
inzicht geeft over de ervaringen van cliënten 
met een zorginstelling. Sa-Net Woonzorg 
heeft 56 beoordelingen gekregen, met 
een gemiddelde van 7.9!
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van de Sa-Net cultuur in concrete voorbeelden met 
daarbij behorende cultuurafspraken.  

Afgelopen jaar zijn er drie locaties gestart met 
intervisie, ook de andere locaties zijn bezig met het 
opstarten van intervisie. Intervisie wordt ervaren als 
een fijne manier om tot verbetering van de kwaliteit 
van zorg te komen.  
Het scholingsplan van 2021 heeft op een laag pitje 
gestaan, sommige scholingen zijn online doorgegaan. 
De geselecteerde scholingen zijn gebaseerd op de 
problematiek die binnen Sa-Net speelt. Medewerkers 
geven aan dat er een mooi scholingsplan ligt. 

Het verhaal van David, Netty en Pieter...  
Wij hebben als doel: zoveel mogelijk mensen goede, 
warme zorg bieden met bevlogen medewerkers, 
waarin we persoonlijk, perspectief en professiona-
liteit centraal stellen. Wij: dat zijn David, Netty en 
Pieter, eindverantwoordelijken binnen Sa-Net Woon-
zorg*. We nemen je graag mee in de ontwikkelingen 
van afgelopen jaar: nog één jaar met Corona, verder 
versterken van de organisatie, aanpassen van de 
bestuursstructuur, opnieuw contracteren en nieuwe 
samenwerkingen.  

Bouwsteen 4: externe visitatie 
Bij een externe visitatie kijken deskundigen van 
buitenaf mee naar wat er goed gaat, wat beter kan 
en op welke manier we dit kunnen verbeteren. Dit 
jaar is Sa-Net in gesprek gegaan met de cliëntenver-
tegenwoordiging (cliënten-en verwantenraad), Raad 
van Toezicht en twee werknemers van Novicare; de 
AVG-arts en regiomanager. Al deze mensen samen 
vormden samen het visitatieteam.  
 
Het visitatieteam heeft feedback gegeven. Zo gaven 
zij onder andere aan dat ze tijdens het locatiebezoek 
hebben ervaren dat cliënten zich gehoord voelen, 
nabijheid voelen en de kernwaarden binnen Sa-Net 
herkennen. Een ander punt dat het visitatieteam aan-
gaf, is dat zij merkten dat niet alle cliënten weten van 
de cliëntenvertegenwoordiging. Zij weten bijvoor-
beeld niet wat ze doen en hoe ze te bereiken zijn. 
Hier mag meer aandacht voor komen. Alle gegeven 
feedback wordt geanalyseerd en zo nodig worden er 
verbeterpunten doorgevoerd. We zijn erg blij met de 
feedback die we hebben gekregen en zouden graag 
volgend jaar weer zo’n dag organiseren! 



Kwaliteitsrapportage Sa-Net 2021 |  6



Kwaliteitsrapportage Sa-Net 2021 |  7

Het kwaliteitsrapport is geschreven voor en door de medewerkers en 
bewoners van Sa-Net. In dit rapport kijken we terug naar het jaar 2021 en 
vooruit op het jaar 2022. 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 vier bouwstenen: het zorgproces rondom 
jou, ervaringen van jou, zelfreflectie* in de teams en externe visitatie*. Hierin 
is de inbreng opgenomen van cliënten, verwanten*, medewerkers en Raad 
van Toezicht (RvT)*. Maar eerst stellen we de organisatie graag aan je voor! 
Wanneer er achter een woord dit teken staat: *, betekent dit dat het woord 
wordt uitgelegd in de ‘verklarende woordenlijst’ helemaal achteraan dit rapport. 

Sa-Net  
Sa-Net Woonzorg is een aanbieder van kleinschalige woonvormen in de 
Achterhoek en aangrenzende gemeenten. Wij leveren in de zorg maatwerk, 
voor kinderen en (jong) volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking 
en/of psychische problematiek. De zorg vindt plaats op kleinschalige woon-
locaties of bij de cliënt aan huis. Op 14 locaties biedt Sa-Net zorg aan, waarin 
ongeveer 100 kinderen en volwassenen verblijfszorg krijgen. Een woonplek 
waar jij je veilig voelt en begeleiders die jou begrijpen zijn daarbij erg belangrijk.  

Hiernaast zie je een overzicht van de woonlocaties voor (jong)volwassenen die 
in 2021 bij Sa-Net hoorde en een overzicht van de woonlocaties voor jeugd. 
     
Binnen Sa-Net zijn er hybride gezinshuizen, waarbij jongeren de mogelijkheid 
krijgen te leren ontwikkelen in hun zelfstandigheid. Het grote verschil met een 
‘gewoon’ gezinshuis is dat er ‘onder het dak’ twee volwaardige woningen zijn. 
De gezinshuisouders wonen gescheiden van de jongeren, zij hebben ieder een 
eigen gedeelte in het huis. De jongeren hebben een gezamenlijke woonkamer 
en keuken. Gezinshuisouders geven aan dat de afstand en nabijheid op deze 
manier erg prettig werkt. Ze vertellen dat ze altijd in de buurt zijn als het nodig 
is, maar dat de jongeren de ruimte hebben om zelfstandig te ontwikkelen en 
zich terug te trekken.  

Naast de woonzorg bieden wij begeleiding aan ongeveer 100 thuiswonende 
cliënten in de regio. Sa-Net werkt met ongeveer 80 (49 fte) ambitieuze mede-
werkers, vanuit een driehoek waarbij we kijken naar drie partijen: de cliënt, de 
medewerker en de organisatie. Wij stellen persoonlijke zorg met perspectief* 
en professionaliteit richting de cliënt centraal.  
 

Inleiding

Woonlocaties voor 
(jong)volwassene :
Zorgboerderij Hasselo  
Leef-leerhuis Liv 
De Luwte  
Stationsstraat 
Familiehuis de Meene  
Erve Wullinck 
De Oversteeg  
De Kade 
  

Woonlocaties voor jeugd: 
Gezinshuis Molendijk  
‘t Muldershuus 
Gezinshuis Wildenborch  
De Olde Schole 
De Linde  
De Graafschap
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Binnen Sa-Net vinden we het belangrijk om warme zorg te bieden aan jou, 
afbeelding 1 (zie volgende pagina) geeft weer op welke manier we dat doen. 
Het is voor ons fijn om een goed beeld te hebben over wie jij bent als per-
soon, waar jouw kwaliteiten liggen en wat je moeilijk vindt. Dit proberen we 
zo goed mogelijk in beeld te krijgen door informatie te verzamelen bij jou en 
jouw netwerk. 

Intake wonen 
Het Zorgloket ontvangt alle aanmeldingen en kijkt naar de zorg- en woon-
vragen. Sa-Net vindt het belangrijk om naast de zorgvraag, ook te kijken 
naar een goede match met medebewoners. Op deze manier hopen we dat 
de nieuwe plek jou thuis wordt, waar je lang kunt blijven wonen.  
Vanaf de start van de aanmelding is er een gedragskundige en een persoon-
lijk begeleider betrokken. Door het voeren van een intakegesprek willen wij 
onderzoeken welke ondersteuningsbehoeften je hebt, welke mensen jij om 
je heen hebt en maken we een risicoanalyse en afspraken over de dagelijkse 
zorg en ondersteuning.  
Na de plaatsing blijft het Zorgloket betrokken op de achtergrond, mocht de 
zorgvraag veranderen dan kijkt het Zorgloket mee naar de mogelijkheden.  

Bouwsteen 1: 
zorgproces rondom jou! 
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Dit vindt Sa-Net belangrijk in het zorgproces rondom jou...

Afbeelding 1. 
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Een verhaal 
uit de praktijk...  
 
‘Binnen Sa-Net hebben we gezinshuizen 
die verschillen in leeftijd en problematiek, 
zodat een doorlopende woonlijn mogelijk is. 
Hierin volgen we niet de indicaties, zoals de 
jeugdwet en WMO, maar kijken we naar de 
behoeften van de bewoner. Een bewoner 
woonde al langere tijd in een gezinshuis voor 
jongere kinderen. Hij was op zoek naar een 
plek waar hij zelfstandiger kon wonen en hij 
wilde graag dichter bij zijn familie wonen.  
 
Een ander gezinshuis voor jongvolwassenen 
dacht wel aan zijn wensen te kunnen  
voldoen. De gezinshuisouders van zijn  
toenmalige woonplek en zijn nieuwe  
woonplek zijn rond de tafel gaan zitten. 
De betrokken gedragskundige gaf advies 
rondom dit besluit. De bewoner heeft een 
uitgebreide wen periode gehad, mee-eten, 
meegaan met groepsuitjes en bijvoorbeeld  
bij elkaar op visite gaan.  
 
Samen met methodisch ondersteuner  
hebben we gekeken naar de behandel- 
trajecten die hij heeft doorlopen en gekeken 
naar waar hij zich nog in kan ontwikkelen. 
Dit pakken we weer op binnen de woon-
overleggen met het team. Op deze manier 
proberen we de overgang zo gemakkelijk 
mogelijk te maken en zo goed mogelijk door 
te gaan op de ingezette leerlijn van de cliënt.’ 

Intake ambulant 
De intake voor ambulante zorg lijkt veel op de 
intake voor wonen. Het grote verschil is dat er niet ge-
keken hoeft te worden naar een geschikte woonplek. 
Voor ambulante zorg woon je in jouw eigen huis en 
komt de begeleiding aan huis voor begeleidings- 
momenten. Het Zorgloket kijkt hierin welke zorg- 
vragen jij hebt, en welk team daar het beste bij aansluit.  
Het is een grote stap om van wonen in een groep 
naar ambulante zorg te gaan. Binnen Sa-Net blijkt 
er behoefte te zijn aan een tussenstap, dit is ook te 
zien aan de aanmeldingen. Eigen Thuis is een vorm 
van zorg, waarin je in jouw eigen huis blijft wonen en 
naast de ambulante begeleidingsmomenten gebruik 
kan maken van de bereikbare dienst die 24 uur per 
dag beschikbaar is. 

Elektronisch cliënt dossier (ECD) 
Als je bij Sa-Net in zorg komt wordt er een  
elektronisch cliënt dossier (ECD) aangemaakt.  
Het bestaat uit verschillende onderdelen, deze 
worden hieronder besproken: 

Profiel 
Het doel van het profiel is een goed beeld te krijgen 
over wie jij bent, wat jij wilt en wat jij kunt. Als je 
zorgt krijgt vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) is 
jouw profiel gebaseerd op de domeinen van Schalock.  
Krijg je zorg vanuit de Wet Maatschappelijke  
Ondersteuning (WMO), dan is jouw profiel geba-
seerd op de zelfredzaamheidsmatrix. Het profiel 
brengt in kaart welke professionele zorg jij nodig 
hebt, welke persoonlijke risico’s er aanwezig zijn en 
wat jouw perspectief is. Je profielbespreking wordt 
jaarlijks besproken met voor jou belangrijke anderen. 
In 2021 zien we dat vrijwel alle cliënten een zorg-
profiel hebben. We zien dat niet alle zorgprofielen 
jaarlijks worden geactualiseerd. We willen dit aantal 
graag omhoog brengen en zullen onderzoeken wat 
de oorzaak is. 
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Intake ambulant 
De intake voor ambulante zorg lijkt veel op de 
intake voor wonen. Het grote verschil is dat er niet 
gekeken hoeft te worden naar een geschikte woon-
plek. Voor ambulante zorg woon je in jouw eigen 
huis en komt de begeleiding aan huis voor begelei-
dingsmomenten. Het Zorgloket kijkt hierin welke 
zorgvragen jij hebt, en welk team daar het beste bij 
aansluit. Het is een grote stap om van wonen in een 
groep naar ambulante zorg te gaan. Binnen Sa-Net 
blijkt er behoefte te zijn aan een tussenstap, dit is 
ook te zien aan de aanmeldingen. Eigen Thuis is een 
vorm van zorg, waarin je in jouw eigen huis blijft wo-
nen en naast de ambulante begeleidingsmomenten 
gebruik kan maken van de bereikbare dienst die 24 
uur per dag beschikbaar is. 

Elektronisch cliënt dossier (ECD) 
Als je bij Sa-Net in zorg komt wordt er een 
elektronisch cliënt dossier (ECD) aangemaakt. Het 
bestaat uit verschillende onderdelen, deze worden 
hieronder besproken.

Profiel 
Het doel van het profiel is een goed beeld te krijgen 
over wie jij bent, wat jij wilt en wat jij kunt. Als je zorgt 
krijgt vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) is jouw 
profiel gebaseerd op de domeinen van Schalock.  
Krijg je zorg vanuit de Wet Maatschappelijke  
Ondersteuning (WMO), dan is jouw profiel gebaseerd 
op de zelfredzaamheidsmatrix. Het profiel brengt in 
kaart welke professionele zorg jij nodig hebt, welke 
persoonlijke risico’s er aanwezig zijn en wat jouw per-
spectief is. Je profielbespreking wordt jaarlijks bespro-
ken met voor jou belangrijke anderen. In 2021 zien 
we dat vrijwel alle cliënten een zorgprofiel hebben. 
We zien dat niet alle zorgprofielen jaarlijks worden 
geactualiseerd. We willen dit aantal graag omhoog 
brengen en zullen onderzoeken wat de oorzaak is. 

Ben ik Tevreden 
De Ben Ik Tevreden (BIT) vragenlijst is een instrument 
waarmee de kwaliteit van bestaan in kaart wordt ge-
bracht en verbeterd kan worden. Voor elke vraag kan je 
kiezen uit vijf antwoord mogelijkheden (1 = zeer onte-
vreden tot 5 = zeer tevreden). Vanuit de onderdelen die 
als ontevreden worden beoordeeld, worden er nieuwe 
doelen gesteld in het zorgplan voor komend jaar. We 
zijn blij om te vertellen dat we dit terug kunnen zien in 
de zorgplannen.  Afgelopen jaar hebben 75% van de 
cliënten die wonen binnen Sa-Net de vragenlijst inge-
vuld. Van de cliënten die ambulante zorg vanuit Sa-Net 
krijgen heeft slechts 20% de vragenlijst ingevuld. Uit 
deze resultaten blijkt dat de doelgroep en zorgvraag on-
der de ambulante cliënten onvoldoende gemeten wordt 
met de BIT. Daarom willen we in 2022 gaan kijken op 
welke manier we de vragenlijsten kunnen vormgeven 
binnen ambulant. Het doel voor 2022 is dat alle cliënten 
voorafgaand aan de profielbespreking een ingevulde 
‘Ben Ik Tevreden’ vragenlijst hebben. 

Zorgplan 
De doelen waaraan je werkt, staan beschreven in 
het zorgplan.  Onder de 18 jaar vinden we het 
belangrijk dat er in het zorgplan ook een doel over 
familie, netwerk of vrijetijdsbesteding is opgenomen. 
Op dit moment heeft 96% van de cliënten een actief 
zorgplan. Er is een lichte stijging te zien ten op zichten 
van vorige jaar (93.3%). We zijn blij dat we dit hoge 
percentage vast kunnen houden.  

Carenzorgt 
Binnen Sa-Net stellen wij jouw eigen elektronisch  
cliënt dossier (ECD) beschikbaar. Carenzorgt geeft j 
ou inzage in en controle over je eigen gezondheid.  
Je kan meelezen en reageren op rapportages. Zo weet 
je zelf ook beter waar we samen aan werken en voel 
jij je medeverantwoordelijk over je dossier. Je bepaalt 
zelf met wie je jouw gegevens wilt delen. Hoe cliënten 
Carenzorgt ervaren, kan je teruglezen in het verhaal 
van Natasja (Bouwsteen 2).  
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Het is belangrijk om kritisch te blijven kijken naar de zorg die wij bieden.  
We kijken naar de individuele behoeften en wensen van jou. Jij maakt je 
eigen keuzes en de begeleiding ondersteunt je hierbij. Wat jij van de zorg van 
Sa-Net vindt, vinden we belangrijk. Met jullie ervaringen kan Sa-Net zichzelf 
verbeteren! 

Cliënt ervaringen 
Uit de resultaten van vorig jaar bleken cliënten behoefte te hebben  
aan romantische relaties. Afgelopen jaar hebben een paar cliënten zich  
ingeschreven voor ABC-date, een datingsite voor mensen met een  
verstandelijke beperking. We horen hier positieve geluiden over!  

Binnen Sa-Net wordt jaarlijks aan de cliënten gevraagd om de “Ben ik 
tevreden” vragenlijst in te vullen. De meest belangrijke of opvallende
resultaten laten we zien in afbeelding 2 op de volgende bladzijde. 

Bouwsteen 2: 
onderzoek naar jullie ervaringen   
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Het verhaal van...  
 
“Ik ben Natasja, 45 jaar oud. Ik woon in een senio-
renwoning samen met mijn poes Miloes. Sinds 2012 
krijg ik zorg vanuit Sa-Net, eerst had ik één begelei-
der, nu heb ik er twee. Ik vind het fijn wanneer de 
begeleiding rustig is, dan blijf ik zelf ook rustig. Ik kan 
zelf keuzes maken, ik zet mijn wensen op papier en 
bespreek dit daarna met mijn begeleiding”.

“Ik vind de ‘Ben Ik Tevreden’ vragenlijst fijn, 
hieruit halen we nieuwe doelen. Ik werk met het 
Eigen Initiatief Model, het laat me bij stap 1 begin-
nen  (de voorbereiding doe ik zelf op papier) daarna 
ga ik met begeleiding naar stap 2 en 3 totdat ik 

bij stap 10 bent. Ik ben 
gelukkig en tevreden 
over mezelf, Sa-Net en 
mijn dagbesteding. Ze 
krijgen een dikke 10 !’”
 
Natasja over Carenzorgt... 
“Ik kan meelezen in mijn dossier in Carenzorgt, 
dat vind ik helemaal top! In de toekomst zou ik 
graag willen dat mijn neef mee kan lezen, hij is 
erg belangrijk voor mij. Maar dat ga ik eerst 
nog met mijn begeleiding overleggen”.

Afbeelding 2. Uitkomsten Ben Ik Tevreden
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Locatieniveau  
Aan de slag met de resultaten... 
Het is belangrijk om specifiek te kijken naar de resul-
taten per locatie. De woonlocaties krijgen elk jaar een 
terugkoppeling van de locatie-specifieke gegevens, 
deze worden besproken binnen de teams. Voor het 
kwaliteitsrapport hebben we de kerncoördinatoren 
om een reactie gevraagd over de locatie-specifieke 
gegevens vanuit de BIT: 

Scholingen rondom de BIT vragenlijst zijn wegens 
corona niet doorgegaan. Aankomend jaar worden 
deze scholingen weer opgepakt. 

Organisatieniveau 
Ben Ik Tevreden 
Uit de algemene resultaten blijkt dat lichamelijke 
gezondheid laag wordt beoordeeld. Het valt op dat 
de cliënten van ambulant hun lichamelijke gezond-
heid steeds lager scoren. In 2019 een 3.3 van de 5, 
in 2020 een 3.0 van de 5 en in 2021 een 2.9 van 
de 5. Binnen de woonlocaties zijn 1 op de 4 cliënten 
ontevreden over zijn of haar lichaam. Daarom wordt 
er Sa-Net breed aandacht gegeven aan de lichamelijke 
gezondheid van cliënten met het project Vitaliteit. 

Ieder mens wil graag zelf dingen bepalen in zijn leven, 
verbonden voelen en goed zijn in de dingen die hij 
of zij doet. Deze drie dingen zorgen ervoor dat jij je 
gelukkig en gezond voelt.  Het gaat niet alleen over af-
vallen of sporten, maar vooral over “goed leven”. Veel 
cliënten hebben het gevoel dat zij moeten overleven. 

Afbeelding 3. De planner van Natasja gebaseerd op het Eigen Initiatief Model 

“De kerncoördinatoren van de woonlocaties 
hadden verwacht dat meer cliënten een 
actuele BIT vragenlijst hadden. De resultaten 
van de BIT zijn herkenbaar voor de kern- 
coördinatoren. Sommige lagere scores van 
de BIT zijn verklaarbaar door de problematiek 
binnen de doelgroep. Bijvoorbeeld als de 
bewoners last hebben van psychische klachten, 
zien we dit ook terug in de lagere scores op 
psychisch welbevinden.”  
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Sa-Net wil ernaartoe dat het gewone leven makkelij-
ker wordt en zij meer van het leven kunnen genieten. 
Project Vitaliteit is een langlopend project. We werken 
samen met IKOS, een organisatie die gespecialiseerd 
is in vitaliteit. Er worden nu verschillende workshops 
aangeboden aan cliënten en zijn er vitaliteitambassa-
deurs binnen Sa-Net.  

In 2022 gaat GZ-psycholoog Renate de Haan aan 
de slag met de voorlichting, scholing, diagnostiek 
en behandeling gericht op verslaving. Dit onderdeel 
wordt ook meegenomen in het project vitaliteit. 
   
Zorgkaart Nederland 
Eén van de manieren om ervaringen te meten is via 
Zorgkaart Nederland. Zorgkaart Nederland is een 
website die inzicht geeft over de ervaringen van 
cliënten met een zorginstelling. Sa-Net woonzorg 
heeft 56 beoordelingen gekregen, met een gemiddel-
de van 7.9 ! Onderstaand een reactie van de website: 

Klachten 
Het kan voorkomen dat cliënten of verwanten niet 
tevreden zijn over de geboden zorg. We stimuleren 
cliënten en verwanten om hier allereerst over in 
gesprek te gaan met de betrokken collega’s of 
anders met ondersteuning van onze interne 
klachtenfunctionaris. Het afgelopen jaar zijn er 
wel gesprekken gevoerd, maar is het niet 
tot een officiële klacht gekomen.  

Naast de interne mogelijkheden hebben cliënten 
ook de mogelijkheid om een onafhankelijke klachten-
functionaris in te schakelen. Begin 2021 is Sa-Net de 
samenwerking aangegaan met Klachtenportaalzorg. 
In 2021 zijn er geen klachten bij hen binnengekomen. 

Meldingen Incidenten Cliënten (MIC)* 
Het melden van een incident, het vervolgens analy-
seren* en het uitzetten van verbeteracties vinden wij 
belangrijk. Er zijn 220 meldingen gedaan in 2021, 
waarvan 203 meldingen van de woonlocaties en de 
overige van ambulant. Opvallend is een toename in 
het aantal suïcide gerelateerde meldingen. Dit is wel 
passend bij de vraagstellingen van de cliënten en de 
toename aan GGZ-cliënten. We hebben hierop inge-
speeld door meer scholing van collega’s op dit vlak 
en verbetering van de risicotaxatie van ambulante 
cliënten bij aanmelding. 

Cliëntvertegenwoordiging 
Onze cliëntvertegenwoordiging bestaat uit een 
cliëntenraad en een verwantenraad. Samen komen 
zij op voor jouw belangen. 

Cliëntenraad vertelt... 

De cliëntenraad bestaat uit vijf cliënten, vanuit 
verschillende woonlocaties. De cliëntenraad is op 
zoek naar mensen die het leuk vinden om ook bij 
de cliëntenraad aan te sluiten. 

Afgelopen jaar heeft de cliëntenraad opgemerkt dat 
Sa-Net hard groeit. Zij hebben het advies gegeven 
om hier zorgvuldig mee om te gaan. De cliëntenraad 
ervaart dat de zorg vanuit Sa-Net goed is en dat er 
oog is voor de cliënt.  De cliëntenraad heeft in het 
afgelopen jaar onder meer over onderwerpen als 
de nieuwjaarsbijeenkomst, het gebruik van de BIT 
en zorgplannen en wie doet wat binnen Sa-Net 
gesproken.

“Wat ik prettig vind is dat er altijd gekeken 
wordt wat ik kan en wil en ik de regie houd” 

“Ik vind het leuk om mij tegen dingen aan te 
bemoeien, het is belangrijk dat cliënten ook een 
stem hebben en er naar ons geluisterd wordt.” 
Lobke, voorzitter cliëntenraad 
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Verwantenraad vertelt...  
De verwantenraad wordt gevormd door ouders en 
verwanten van cliënten van Sa-net, deze denken en 
praten mee over de stand van zaken en de verdere 
ontwikkeling binnen Sa-Net. De verwantenraad is op 
zoek naar andere enthousiaste ouders en verwanten 
die de verwantenraad willen versterken.  

De verwantenraad overlegt vier keer per jaar met de 
directie van Sa-net, waarvan één keer samen met de 
cliëntenraad en de raad van toezicht. Er wordt niet 
alleen gesproken over wat er allemaal goed gaat, 
maar ook over waar Sa-net tegenaan loopt. De ver-
wantenraad kan extra aandachtspunten inbrengen en 
ervaart ook dat de directie hier open voor staat en 
dit ook meeneemt in de afwegingen. Groter groeien 
betekent dat je op het gebied van bedrijfsvoering 
zaken anders moet gaan inrichten. Hoe groot je ook 
groeit, het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van de 
zorg die je levert aan iedere cliënt.  

Raad van toezicht vertelt... 
Wie zijn we en wat is onze taak? 
De Raad van Toezicht heeft plek voor drie leden. 
Het afgelopen jaar bestond de Raad van Toezicht uit 
twee leden: John Keunen en Rogier Vroegindeweij. 
Begin 2022 is de Raad van Toezicht weer compleet, 
met de komst van Liesbeth Nap. We hebben de taak 
om te controleren of de directie van Sa-Net de be-
langen van de cliënt, de belangen van het personeel 
en de toekomst van Sa-Net voldoende dient.  

Waar hebben we ons afgelopen jaar mee bezig gehouden? 
De directie en de Raad van Toezicht zijn het eens 
geworden, over de wijze van het houden van toezicht 
en wat ieders verantwoordelijkheid hierbij is. 
Ook zijn er afspraken gemaakt tussen de directie 
en de Raad van Toezicht als ze het niet met elkaar 
eens zijn. De afspraken zijn vastgelegd bij de 
notaris, dit noemen we ook wel de Statuten 
en de Governance Code. 
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De directie en de Raad van Toezicht werken tegen-
woordig met een jaarkalender, dit biedt structuur in 
onze samenwerking. Zo weten we van elkaar welke 
belangrijke zaken besproken moeten worden en wan-
neer de Raad van Toezicht goedkeuring moet geven. 
Een voorbeeld is het jaarverslag in het voorjaar en het 
jaarplan van de directie in het najaar. 

Sa-Net is een financieel gezonde zorgorganisatie, is 
gebleken tijdens de bespreking van het jaarverslag 
met de accountant. De Raad van Toezicht adviseerde 
om verder te investeren in de zorglocaties en in oplei-
dingen voor het personeel.  

Omdat Sa-Net goede zorg en begeleiding biedt en 
mede daardoor steeds meer bekendheid krijgt, groeit 
de organisatie. Groeien is geen doel op zich, maar het 
is het gevolg van het bieden van goede zorg. De groei 
vraagt om verandering binnen de organisatie, zoals de 

nieuwe taakverdeling in de directie en het aanstellen 
van een operationeel manager. De operationeel mana-
ger zal uitvoerende taken van de directie overnemen.

Wat willen we in 2022 gaan doen? 
Aankomend jaar wil de Raad van Toezicht zich meer 
zichtbaar maken binnen de organisatie. De Raad van 
Toezicht zou graag meer willen overleggen met de cli-
entenraad, verwantenraad en de personeelsvertegen-
woordiging. Het idee is om niet alleen aan te sluiten 
bij overleggen, maar bijvoorbeeld ook de locaties te 
bezoeken.    

De Raad van Toezicht wil zich focussen op de gevol-
gen en effecten van de wijzigingen binnen de orga-
nisatie. We hebben het vertrouwen dat de kern van 
Sa-Net zal blijven bestaan. In de komende jaren zal 
Sa-Net steeds meer uitgroeien tot een bekende en 
gewaardeerde zorgorganisatie in de Achterhoek.   
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Bij deze bouwsteen kijken we naar de manier waarop medewerkers leren en 
ontwikkelen. Ook bespreken we het medewerkers-tevredenheidsonderzoek* 
en het cultuuronderzoek* dat binnen Sa-Net heeft plaatsgevonden.

Medewerkers tevredenheid 
In 2021 heeft Sa-Net een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder de  
medewerkers. Hierin worden vragen gesteld over de functie van mede-
werkers, werkdruk, leidinggevende, arbeidsvoorwaarden, samenwerking 
en werksfeer, opleiding en ontwikkeling en organisatie. De algemene score 
wordt uitgedrukt in een rapportcijfer, dit is een 7.6 !  

Voor de nieuwe organisatiestructuur, gaf 41% van de medewerkers aan  
behoefte te hebben aan een duidelijke taakverdeling. Na de toepassing  
van de nieuwe organisatiestructuur is dit nog maar 4%. Een zichtbare  
verbetering ten opzichte van 2020! Medewerkers geven nog als tip mee, 
dat de communicatielijnen verbeterd kunnen worden en dat ervoor gewaakt 
moet worden dat niet meerdere mensen met hetzelfde vraagstuk bezig zijn. 
Aankomend jaar wil Sa-Net starten met een ondernemingsraad. Deze komt 
op voor de belangen van de medewerkers in de organisatie.  

Bouwsteen 3: 
zelfreflectie in teams     
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Cultuuronderzoek 
Een organisatiecultuur bestaat uit een verzameling (on)
geschreven verwachtingen en aannames in relatie tot 
de medewerker en de organisatie, het helpt om te gaan 
met uitdagingen en ondersteunt bij het behalen van 
doelen. Het is belangrijk om te bepalen wat de Sa-Net 
cultuur precies inhoudt, dit doen we door middel van 
het project ‘organisatiecultuur weergave’. De opdracht 
voor de projectgroep was het in kaart brengen en ver-
talen van de Sa-Net cultuur in concrete voorbeelden 
met daarbij behorende cultuurafspraken.  

In 2021 heeft hiervoor een cultuuronderzoek plaats-
gevonden en is er een klankbordgroep opgestart, 
waarvoor iedereen zich kon aanmelden. De klankbord-
groep heeft de uitkomsten van het cultuuronderzoek 
bekeken. Het resultaat van het onderzoek is gepresen-
teerd in de infographic, zie afbeelding 4 op de vol-
gende pagina. Binnen alle teams wordt de infographic 
besproken en is het een onderdeel van de teamontwik-
keling. Eind 2022 wordt, op basis van alle cultuurses-
sies, de infographic geëvalueerd en daar waar nodig 
aangescherpt.  De infographic cultuuronderzoek vindt 
u op pagina 20. 

Intervisie
In het kwaliteitsrapport van 2020 hebben we uitgelegd 
wat intervisie* is en hoe dit is vormgegeven binnen 
Sa-Net. Drie locaties zijn afgelopen jaar gestart met 
intervisie, aan de hand van een presentielijst wordt de 
aanwezigheid van de medewerkers bijgehouden. Op  
het moment dat de werkdruk stijgt, is de ervaring dat in-
tervisie als eerst onder druk komt te staan. Onderstaand 
de ervaringen van medewerkers over de intervisie.  

Tijdens de intervisie zijn begeleiders kritisch op hun 
eigen handelen en het handelen van elkaar. De inter-
visie levert nieuwe inzichten en mogelijk handvatten 
op voor in de praktijk. Deze inzichten en handvatten 
verbeteren de kwaliteit van de relatie tussen cliënten 
en hun begeleiders. Jaarlijks sluit de externe intervisor* 
aan bij de intervisie om aandacht te geven aan wat 
goed gaat en wat beter kan. Zij bewaakt de kwaliteit 
van de intervisie.  

Afgelopen jaar hebben gezinshuisouders een opdracht 
gemaakt over dingen die goed gaan en dingen die  
beter kunnen, met een moeilijk woord wordt dit  
assessment genoemd. Hieruit zijn concrete doelen  
ontstaan, waar de gezinshuisouders mee aan de slag 
zijn gegaan. Na een individueel coaching traject,  
starten de gezinshuisouders met begeleide intervisie.  

Scholingsplan 
Het scholingsplan van 2021 heeft op een laag pitje 
gestaan, maar met de aanschaf van elektronische 
apparatuur is de scholing ‘communicatie in woord en 
beeld’ doorgegaan. Ook zijn alle BHV en medicatie 
scholingen zijn doorgegaan. Fysieke scholingen hebben 
de voorkeur, omdat uit ervaring blijkt dat dit verbon-
denheid tussen medewerkers stimuleert. Vanuit de 
behoeften en wensen van medewerkers en zorgvragen 
van cliënten, zijn er nieuwe scholingen toegevoegd aan 
het scholingsplan van 2022. Sa-Net wil meer overzicht 
hebben over wie welke scholing heeft gevolgd. Ook 
wil Sa-Net medewerkers meer verantwoordelijkheid 
en regie geven over de scholingen die zijn volgen.  

“Intervisie: open, eerlijk, veel warmte in het team, 
er zijn voor elkaar. Je mag zijn wie je bent.“ 

“Intervisie zorgt voor verbinding in het team. 
Het is een fijn moment om met elkaar te werken 
aan verbetering”  

“Intervisie zorgt voor meer verbondenheid 
onderling en het begrip wat er al is komt prettig 
onder woorden. Daarbij helpt het heel erg goed 
kritisch naar mijn/ons eigen aandeel te kijken 
daar waar de professionele schoen wringt. “ 
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Je mag zijn wie je bent, want jij bent uniek.

Wij 

We spreken elkaar aan op professionaliteit, vanuit een veilige setting. 
We communiceren eerlijk, open, direct en zonder dubbele agenda. 
We werken vanuit vertrouwen.
We praten niet over, maar met elkaar.

Visie

We hebben iets voor de ander over en helpen de ander. 

We zijn betrokken, staan open voor elkaar 
en zetten ons in om elkaar te leren/blijven kennen. 

We luisteren naar elkaar & toetsen dit ook bij de ander. 

Persoonlijk: We zijn geïnteresseerd in de ander

Professioneel: We leveren maatwerk

Omgangscultuur

Gelijkwaardig en respectvol: 
ieder mag zijn zoals die is.

We hebben professionele autonomie.

Ruimte/mogelijkheid om mee te beslissen.

Bewaken en respecteren een goede
werk-privé balans..

Perspectief: We werken samen aan verbetering

Informele, ontspannen sfeer, casual kleding. 

Welkom gevoel: open, huiselijk, gastvrij. 

Open keuken met eten en drinken voor lunch.

We geven elkaar vertrouwen.

Persoonlijk: Er heerst een warme sfeer

We nemen onze verantwoordelijkheid voor
de professionaliteit van ons werk.    

We werken zowel thuis, op locatie als op kantoor,
afhankelijk van je werkzaamheden. 

We plannen vrije (agenda)ruimte voor pauze.
We komen op tijd.

Professioneel: We werken samen

Flexibel naar cliënt en medewerker, 
zij staan centraal.

Zorg op maat (waar nodig). 

Constant kijken naar mogelijkheden.

We werken samen naar een gezamenlijk gesteld doel. 

Perspectief: We zijn ambitieus

We hebben passie voor cliënt & medewerkers.

Jouw drijfveren maken het verschil.

Ruimte om te leren, te ontwikkelen en
fouten te maken. 

Afbeelding 4. 



Kwaliteitsrapportage Sa-Net 2021 |  21

In het medewerkers-tevredenheidsonderzoek geven 
medewerkers aan dat er voor 2022 een mooi  
scholingsplan ligt. We vertellen graag welke  
scholingen aangeboden worden: 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 
ACT is een vorm van gedragstherapie die helpt om op 
een flexibele manier om te gaan met de obstakels die 
cliënten tegenkomen, zodat men kan blijven investeren 
in de dingen die cliënten echt belangrijk vinden.  

Taal zonder grenzen 
Cliënten kunnen zich niet altijd goed verwoorden, door 
communicatie met ondersteuning (bijvoorbeeld uit-
beelden met poppetjes) wordt het gemakkelijker. Deze 
cursus is een aantal jaar geleden alleen aangeboden 
aan het ambulante team, nu wordt de scholing Sa-Net 
breed ingezet. 

GGZ-verdieping 
Sa-Net ervaart dat steeds vaker ook psychiatrische  
problematiek een onderdeel van de zorg is. GGZ- 
verdieping gaat daar dieper op in met twee cursus-

sen. De eerste is gericht op depressie en psychose, de 
tweede focust zich op angst en dwang. De begeleiders 
worden getraind op het herkennen van signalen en 
welke vaardigheden een begeleider in kan zetten,  
eventueel samen met een GGZ-behandelaar. 
 
Traumasensitief opvoeden 
Binnen kindhuizen zijn veel kinderen met een trauma 
en/of hechtingsproblematiek. Mensen met een trauma 
hebben een schokkende gebeurtenis meegemaakt, waar 
ze gevoelens van angst, woede en eenzaamheid aan 
hebben overgehouden. Door op een rustige en  
betrouwbare manier begeleiding te bieden (het opzetten 
van een traumabril), helpt het om gevoelens van stress 
te verminderen. Voor kindhuisouders is deze scholing  
in 2022 verplicht gesteld. 

Drienamiek 
Driehoekskunde beschrijft wat er in de driehoeksver-
houding van ouders, professionals en cliënt gebeurt. 
De professionals zijn vaak passanten, maar zijn wel 
verantwoordelijk om te werken aan een goede drie-
hoek, waarbij er aandacht is voor zowel kind als ouder.
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Carrousel 
Het carrousel ondersteunt medewerkers om meer me-
thodisch te werken. Binnen het carrousel worden onder 
andere de onderdelen van het elektronisch cliëntdos-
sier besproken maar ook hoe begeleider goed observe-
ren en rapporteren. Het carrousel wordt standaard aan 
nieuwe medewerkers aangeboden. Een ervaring van 
een medewerker die het carrousel heeft gevolgd: 

“Het is een aanrader om deze training te volgen, 
zodat we als begeleiders het hele traject van 
komen wonen en het in beeld houden van de 
bewoners door middel van volledig ingevulde 
zorgplannen, in samenwerking met alle discipli-
nes binnen Sa-Net, scherp kunnen houden.” 

Het verhaal van David, Netty en Pieter... 
Wij hebben als doel: zoveel mogelijk mensen goede, 
warme zorg bieden met bevlogen medewerkers, 
waarin we persoonlijk, perspectief en professiona-
liteit centraal stellen. Wij: dat zijn David, Netty en 
Pieter, eindverantwoordelijken binnen Sa-Net Woon-
zorg*. Binnen Sa-Net noemen we onszelf portefeuil-
lehouders, we willen vooral aangesproken worden 
in onze verantwoordelijkheid voor een portefeuille*. 
De term directeur gebruiken we nog wel, maar dan 
vooral naar buiten toe. We nemen je graag mee in de 
ontwikkelingen van afgelopen jaar:  

Nóg een jaar met corona 
Net als iedereen hebben wij ook de enorme last van 
nog een coronajaar gevoeld. We hebben meegeleefd 
met collega’s en cliënten die ziek werden en helaas 
is een cliënt aan corona overleden. Het was opnieuw 
een pittig jaar waarin we opnieuw alle zeilen hebben 
moeten bijzetten. Het begeleiden van onze cliënten 
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heeft voorrang gekregen op een aantal andere zaken, 
zoals scholing en ontwikkeling. Het nieuwe kantoor met 
veel ruimte, zorgde ervoor dat we niet alleen maar thuis 
hoefde te werken. We zijn erg trots op alle hardwerken-
de collega’s die de schouders er onder zijn blijven zetten. 

Verder versterken van de organisatie 
Al langere tijd hadden we de wens om de begeleiding 
die we bieden aan zelfstandig wonende cliënten met 
een 24-uurs zorgvraag te bundelen in één team. Deze 
wens is in het voorjaar van 2021 gerealiseerd onder 
de naam EigenThuis. Het afgelopen jaar is het team 
gegroeid in omvang, zowel qua medewerkers als in het 
aantal cliënten. We denken hiermee ook op de lange 
termijn te voldoen aan de groeiende vraag naar deze 
vorm van zorg.  
In 2020 zijn we gestart met een verbeterde organisatie-
indeling, de sinaasappel. De sinaasappel symboliseert de 
zorg als kern van wat we doen, omringd door een schil 
die beschermt en het bij elkaar houdt. In 2021 hebben 
we verdere stappen gemaakt in het werken in deze 
organisatiestructuur, de coördinatoren zorgen samen 
dat er tussen de verschillende portefeuilles goed wordt 
samengewerkt.  

Aanpassen van de bestuursstructuur 
We zien dat de rol van portefeuillehouder uit veel ver-
schillende taken bestaat. Enerzijds geven wij dagelijkse 
leiding in de organisatie en anderzijds geven we sturing 
aan de lange termijn doelen en focussen wij ons op de 
externe vertegenwoordiging. Daarom hebben we in 
2021 een wijziging in de bestuursstuctuur aangebracht. 
David en Pieter nemen meer afstand van de dagelijkse 
aansturing en gaan zich meer richten op de bestuurlijke 
taken binnen Sa-Net. Netty neemt meer afstand van 
de bestuurlijke taken en gaat zich, vanuit de inhoud en 
als hoofdbehandelaar, meer richting op de aansturing 
binnen de organisatie. Hieraan wordt een operationeel 
manager toegevoegd, die samen met Netty de dage-
lijkse leiding krijgt gericht op de medewerkers en de 
organisatie van werkprocessen. In maart 2022 is deze 

operationeel manager gevonden en nemen we afscheid 
van de rol van portefeuillehouder. Deze term past niet 
bij de rol zoals we die nu gaan oppakken. In plaats daar-
van spreken we over hoofdbehandelaar, operationeel 
manager en bestuurders. 

Opnieuw contracteren en nieuwe samenwerkingen 
Wanneer je als zorginstelling een contract met de 
gemeente hebt, mag je in die gemeente zorg leveren die 
gefinancierd wordt door de gemeente. De gemeente 
beslist, na het aflopen van de contracten, met welke 
zorginstellingen zij opnieuw een contract aangaan. In de 
Achterhoek werd in 2021 opnieuw gecontracteerd. Ook 
voor Sa-Net was het belangrijk dat wij opnieuw gecon-
tracteerd zouden worden, zodat we onze zorg voort 
kunnen blijven zetten.  

Gelukkig hebben we begin 2022 het goede nieuws 
ontvangen dat we gecontracteerd zijn en dat we de 
zorg mogen blijven bieden aan de woonlocaties en bij 
cliënten thuis. Omdat de gemeenten niet meer met veel 
verschillende kleine aanbieders wilde samenwerken, 
zijn we een strategische samenwerking aangegaan met 
Zorgburo de Liemers. Deze organisatie lijkt qua missie 
en werkwijze erg op ons en richt zich op cliënten met 
autisme. De samenwerking bestaat in de eerste plaats 
uit gezamenlijk inkopen maar dit willen we uitbreiden 
naar bijvoorbeeld het uitwisselen van kennis, scholing 
en expertise*.  

Door de nieuwe contractering zijn we ook in gesprek 
geraakt met de kleine werknemerscoöperatie Helpge-
woon NAH, die ambulante zorg aan cliënten met Niet 
Aangeboren Hersenletsel biedt. In goed overleg is beslo-
ten dat Sa-Net vanaf 2022 deze hulp aan cliënten met 
NAH voortzet en dat de medewerkers van dit team bij 
Sa-Net komen werken. Op deze manier is ons aanbod 
uitgebreid met een nieuwe dienst en nieuwe doelgroep.  
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Bij een externe visitatie kijken deskundigen van buitenaf mee naar wat er 
goed gaat, wat beter kan en op welke manier we dit kunnen verbeteren. 
Dit jaar is Sa-Net in gesprek gegaan met de cliëntenvertegenwoordiging 
(cliënten-en verwantenraad), Raad van Toezicht en twee werknemers van 
Novicare; de AVG-arts en regiomanager. 
 
De dag begon met een presentatie waarin het concept van het rapport 
gepresenteerd werd. Vervolgens is de groep uiteengegaan en heeft twee 
locaties van Sa-Net bezocht. Aan het einde van de visitatie gaven de 
aanwezigen per bouwsteen aan hoe zij de dag hebben ervaren. De feedback 
naar aanleiding van de kwaliteitsrapportage en de locatiebezoeken staat 
aangegeven in de tabel op de volgende bladzijde.

De feedback die we vanuit het externe visitatieteam hebben ontvangen, 
vinden we erg fijn. Daarom zullen we volgend jaar opnieuw deskundigen 
uitnodigen. Tijdens de volgende visitatie wordt besproken hoe de 
onderstaande punten zijn opgepakt.  

Bouwsteen 4: 
externe visitatie       
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Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Cijfer en reactie 

Bouw
steen 1

•  Het gebruik van Carenzorgt  
wordt als prettig ervaren. 

• De methodische cyclus  
(waarbij bijvoorbeeld doelen  
geformuleerd worden vanuit de 
BiT), is terug te zien in de praktijk. 
Cliënten herkennen het proces en 
zijn tevreden over de begeleiding 
die wordt geboden.  

• Voor het volgende rapport wil  
het visitatieteam graag meer  
informatie over de intake,  
doorstroom en uitstroom. 

• Onderzoeken waarom niet alle  
zorgprofielen actueel zijn en een 
plan maken zodat dit volgend jaar 
wel bereikt is.  

Ik heb vandaag 
gemerkt dat door 
middel van de doelen 
gewerkt wordt aan  
‘de stip aan de  
horizon’. 
 
Gemiddelde 
score: 8,4

Bouw
steen 2

• Zowel bewoners als begeleiders  
die gesproken zijn tijdens het  
locatiebezoek, zijn positief over  
de ‘Ben Ik Tevreden’ vragenlijst. 

• Cliënten geven aan dat zij zich  
gehoord voelen, nabijheid voelen 
en de kernwaarden binnen  
Sa-Net herkennen. 

• Cliënten geven aan niets van de 
groei te merken, het warme en 
veilige gevoel blijft bestaan.  

• Het aanstellen van ambassadeurs 
voor het project Vitaliteit lijkt in  
de praktijk te werken.   

• De cliëntenraad en verwanten-
raad mogen bekender worden 

   binnen de organisatie. Zodat  
mensen weten hoe zij te bereiken 
zijn en wat zij doen.  

• Kritische vraag voor project  
Vitaliteit: wordt er ook nagedacht 
over seizoensgroente of over 
hoe je met een voedingsbudget 
gezond kan eten. 

• Duidelijke verwachtingen stellen 
over de beschikbaarheid van de 
mensen die op kantoor werken. 
Inzichtelijk maken wie wanneer 
werkt, en hoe lang iemand op  
een reactie mag wachten als er  
gebeld of gemaild is.    

Ik heb vandaag  
gemerkt dat  
Sa-Net luistert,  
verbeterpunten  
serieus neemt en  
hieraan werkt. 
 
Gemiddelde 
score: 8,4 
 

Bouw
steen 3

• De visie die Sa-Net voor ogen 
heeft, is zichtbaar binnen de  
organisatie. Het cultuuronderzoek 
heeft hier duidelijkheid in gegeven. 

• Een aandachtspunt is de 
handelingsverlegenheid binnen  
de wet zorg en dwang: hoe ga |je 
hier goed mee om? Tijdens  
de volgende visitatie wordt dit 
punt als thema opgepakt. 

Ik heb vandaag gemerkt 
dat Sa-Net het belang-
rijk vindt dat medewer-
kers zich professioneel 
kunnen ontwikkelen. 
 
Gemiddelde 
score: 8,2  
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‘Cliënten geven aan zich 
gehoord te voelen, 
voelen nabijheid en 
herkennen de kernwaarden 
binnen Sa-Net’ 
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Verklarende woordenlijst

Analyseren: 
Een probleem uitpluizen om meer inzicht te krijgen 
in het probleem. 

Ambulante begeleiding:  
Een vorm van zorg waarbij de ambulant begeleider 
bij de cliënt in zijn of haar zelfstandige woonsitu-
atie komt. De zorg is op afspraak en de indicatie 
van de gemeente of het zorgkantoor bepaald hoe-
veel uur zorg de cliënt per week ontvangt. Ook bij 
deze vorm van zorg wordt er gewerkt aan doelen.  

Cultuuronderzoek:
Onderzoek naar de geschreven en ongeschreven 
regels en gewoontes binnen Sa-Net.

Externe visitatie
Deskundigen van buitenaf die kijken hoe het gaat 
met de instelling en of zij goede zorg verlenen.

Expertise
Iemand heeft een expertise op een bepaald gebied 
als diegene expert is, dus veel kennis en vaardig-
heden heeft op dat bepaalde gebied.

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. 

MIC-melding 
Er wordt een melding gemaakt van alles wat 
(bijna) mis is gegaan. Bijvoorbeeld agressief 
gedrag, verkeerde medicatie enzovoorts. 

Medewerkers-tevredenheidsonderzoek 
Door het invullen van een vragenlijst worden 
medewerkers gevraagd om hun mening te geven 
over het werk dat ze uitvoeren. Met deze informa-
tie weet een organisatie waar het goed gaat, maar 
ook wat er nog verbeterd kan worden. 

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

Portefeuille 
Een soort afdeling die zich bezighouden met 
dezelfde onderwerpen. 

Raad van Toezicht:
Groepje mensen die de directie controleert of zij 
de belangen van de cliënt, personeel en toekomst 
van Sa-Net dient. 

Verwant 
Een verwant is iemand die dicht bij jou staat. 
Dat kunnen bijvoorbeeld je ouders, voogd of 
ander familielid zijn. 

Woonzorg 
De bewoners die woonzorg/verblijfszorg krijgen 
wonen op één van de locaties van Sa-Net en 
ontvangen hier begeleiding. 

Zelfreflectie 
Naar jezelf (of naar 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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