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Voorwoord

Aan deze kwaliteitsrapportage is enthousiast gewerkt door een aantal mensen 
die bij Sa-Net wonen en werken. Daar willen we ze enorm voor bedanken! 
Zonder iemand te kort te willen doen hebben we wel de behoefte om een aantal 
namen te noemen:
Jose van Beurden, Marc Hoogvliet, Ardi Hooijmans en Siemen van Kammen 
voor het schrijven van de teksten. We zijn blij dat deze mensen zo hard gewerkt 
hebben aan dit rapport en dat ze meegedacht hebben over de gewenste leesbaarheid.
Hanneke Legters voor de ondersteunende werkzaamheden. 
Mike Hobelman voor de foto’s.

Verder willen we alle mensen bedanken die meegewerkt hebben aan de visitatiedag. 
In het bijzonder collega zorgaanbieder Vraagplus uit Huissen, alle betrokkenen die 
hun huis hebben opengesteld, de Clientvertegenwoordiging, Inge Blaauw en 
de Raad van Toezicht.

Zonder jullie inspirerende medewerking was het niet gelukt! 

We zijn trots op het resultaat en gaan zeker met de verbeterpunten aan de slag.

Mei 2018

David van Groningen
Pieter Hamming
Netty Kramer

“Sa-Net scoort 100% op door bewoners 
ervaren regie op het eigen zorgplan, 

daar zijn we trots op!”
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Voor je ligt de kwaliteitsrapportage 2018 
van Sa-Net. Deze is geschreven voor 
medewerkers en bewoners. Hier kun je 
lezen welke zaken wij belangrijk vinden met 
betrekking tot de kwaliteit in de zorg die 
wij bieden. We beschrijven hierin wat goed 
gaat, maar ook die zaken die nog beter
kunnen en onze aandacht hebben. 
Dit rapport gaat ook naar externe partijen 
waar Sa-Net verantwoording aan moet 
afleggen over de geboden zorg.
We leggen eerst uit hoe de organisatie
Sa-Net eruitziet. Daarna staan er drie 
bouwstenen beschreven. Hierin lees je: 
>  wat je mag verwachten van de zorg, 
> wat er gedaan wordt met je mening, 
> wat medewerkers doen om de zorg  
   te verbeteren en 
> wat de organisatie doet om de afspraken  
 rondom de kwaliteit te leveren. 
Vervolgens lees je het verslag van de 
visitatiedag op 28 mei 2018.

In deze rapportage zijn ook foto’s 
opgenomen. Deze foto’s staan er niet 
alleen in omdat het leuk is maar ook om te 
laten zien dat we altijd in beweging zijn om 
jou goede zorg te kunnen geven.
 
Kwaliteitsbeleid Sa-Net
Sa-Net is een aanbieder van 
kleinschalige woonvormen voor 
kinderen en (jong) volwassenen met 
een (licht) verstandelijke beperking 
en/of psychische problematiek.

Op dit moment (mei 2018) zijn er 
44 cliënten in woonzorg op 6 
verschillende locaties. Het zijn:
De Kade in Zutphen
De Luwte in Zelhem
De Oversteeg in de Steeg
Erve Wullinck in Zelhem
Muldershuus in Etten
Stationsstraat in Zelhem

Inleiding
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Elke locatie kent z’n eigen mogelijke 
woonvorm(en). 
We hebben ook drie kangoeroewoningen: 
één in Zelhem en twee in Doetinchem. 
Daarnaast bieden we ambulante 
begeleiding in de thuissituatie. Er zijn 
64 cliënten in ambulante zorg en met 
43 medewerkers, vrijwilligers en verwanten 
leveren we samen kwaliteit. 

Sa-Net is een kleine, platte organisatie. 
Dat is een bewuste keuze. Wij willen 
vanuit persoonlijke betrokkenheid, laag-
drempelige, warme en kwalitatief goede 
zorg leveren. De kwaliteit van zorg zit wat 
ons betreft in de relatie tussen jou en de 
begeleider en in de bijdrage die de mede-
werker levert in de manier waarop jij zelf 
regie kan voeren op jouw leven om dit zo 
waardevol en gelukkig mogelijk invulling te 
geven. Onze missie is samen te werken om 
jou verder te helpen.
Sa-Net wil graag goed zijn in wonen en 
samenwerken met plekken waar ook 
goede zorg wordt geleverd. Je hebt dan 
wat te kiezen. Op die manier kunnen we 
jou meer bieden dan alleen wonen of 
ambulante begeleiding. We werken 
bijvoorbeeld intensief samen met een
aantal dagbestedingsplekken of bieden 
deze zelf. Het resultaat van goede zorg 
leveren, moet wat ons betreft terug te zien 
zijn in de dagelijkse praktijk. 

Algemene landelijke kwaliteitskader
De VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg 
Nederland) schrijft hierover het volgende:

“Het nieuwe kader is baanbrekend voor kwa-
liteitszorg in de Nederlandse sector,” aldus 
Martin Boekholt, voorzitter van de stuurgroep 
Proeftuin vernieuwd kwaliteitskader. Een 
kwaliteitskader geeft inhoudelijk zicht op 
goede zorg, omschrijft welke informatie nodig 
is om het zorgproces goed te laten verlopen 
en het biedt overzicht: wat gaat goed en 
wat moet beter. De vernieuwing bestaat uit 
een verdere ontwikkeling van het bestaande 
kader, die voor verdieping gaat zorgen, waar-
door kwaliteitszorg dichter bij de cliënt en de 
praktijk komt. Er wordt gewerkt met de drie 
bouwstenen waarop het vernieuwde kwali-
teitskader is gebaseerd: gesprek met de cliënt, 
ervaringen van cliënt en zelfreflectie in de 
teams. Zo werken wij aan een kwaliteitsrap-
port dat dicht bij de cliënt staat, waarmee we 
als organisatie leren van de punten die beter 
kunnen, verbeteringen blijven nastreven en 
tevens voldoen aan de verantwoordingseisen 
van stakeholders. Op basis van deze bouw-
stenen wordt een kwaliteitsrapport samen-
gesteld, dat vervolgens getoetst wordt door 
visitatie (bron: VGN 170216).”

In de praktijk betekent dit dat onze 
manier van werken wordt vastgelegd in 
dit rapport. We gebruiken hiervoor 3 
bouwstenen: Gesprek met jou, ervaringen 
van jou en zelfreflectie in de teams. 
Doordat we dit alles vastleggen, hebben we 
goed zicht op onze kwaliteit van zorg, leren 
we van de punten die beter kunnen en 
kunnen we verantwoording afleggen aan 
degene wie zorgen dat we voldoende geld 
krijgen om dit alles te kunnen doen.

“We hebben
de wens 
om onder-
scheidend 
te blijven 
door de 
korte lijnen 
te houden”
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“Mijn wens was om
  zelfstandig te wonen” 

Mijn naam is Siemen, ik ben 26 jaar en ben 5,5 jaar geleden op de Luwte gaan wonen. Dit is 
een woongroep. Mijn wens was om zelfstandig te wonen. Ik heb de eerste 2 jaren een eigen 
kamer gehad en at mee op de groep. Later is mijn kamer omgebouwd tot studio, waar ik ook 
zelf kon gaan koken. Sinds oktober woon ik zelfstandig in het centrum van Zelhem. Ik vind het 
fijn om daar waar nodig terug te kunnen vallen en die hulp krijg ik van de hoofdbewoners en 
van mijn persoonlijke begeleider. 
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Om zorg te bieden die goed aansluit bij jou 
is het belangrijk om te kijken wie jij bent, 
wat je kunt, wat eventuele beperkingen zijn 
en wat jij allemaal nog wilt leren. Nu en in de 
toekomst. Vooral jouw eigen wensen spelen 
hierbij een belangrijke rol. 
De volgende stap is dan om samen met jou 
een plan op te stellen. Hierbij worden jouw 
wensen en jouw leerpunten omgezet naar 
doelen. Deze doelen worden opgeschreven 
en zo ontstaat er een persoonlijk plan. 
De doelen worden SMART gemaakt. Dit 
betekent kort gezegd dat het voor jou 
duidelijk is waaraan je gaat werken, hoe lang 
je daarover gaat doen, wanneer en met wie.

Samen met jou wordt minstens één keer 
in de 6 tot 8 weken naar de doelen en 
afspraken gekeken. Worden de afspraken 
nagekomen? Moeten de afspraken 
worden aangepast? Het zou namelijk 
zomaar kunnen zijn dat een bepaald doel 

toch net nog even te lastig of moeilijk is 
voor het moment en dan is het fijn om dit 
bij te kunnen stellen. Andersom kan het 
natuurlijk ook, het doel wordt sneller 
gehaald dan verwacht. Door op deze 
manier te werken wordt duidelijk wat jij 
wanneer bereikt wil hebben.
Het plan kan door jou altijd worden 
ingezien. Het plan is ook voor de 
begeleiders. Hierin is terug te zien of “we 
doen wat we moeten doen”.

Hiervoor maken wij gebruik van het 
Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). 
Ieder jaar wordt het persoonlijke plan 
samen met jou, je persoonlijk begeleider, 
de orthopedagoog en als je wilt met iemand 
die voor jou belangrijk is opnieuw bekeken, 
besproken en aangepast. Door middel van 
goede psychologische en methodische 
ondersteuning willen we samen met jou en 
jouw netwerk een groei mogelijk maken.

Bouwsteen 1: 
Zorgproces rondom jou! 
Om goede zorg te kunnen bieden aan jou, als bewoner van een van de locaties van 
Sa-Net of in je eigen woning, zet Sa-Net zich in voor de volgende kernwaarden: 

>  Eigenheid     Je mag er zijn
>  Perspectief    Wat wil jij? 
>  Openheid    Eerlijkheid duurt het langst
>  Kwaliteit      We weten wat we doen (deskundigheid)
>  Respect    Respect voor jezelf en anderen
>  Harmonie     Persoonlijk, veilig en geborgen

Dit doen wij niet alleen, dit doen wij samen met jou en daar waar het kan ook 
samen met de mensen die voor jou belangrijk zijn.

“Sa-Net
levert 
maatwerk 
in dat 
wat ik 
nodig heb”
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Elektronisch Cliënten Dossier
Het hele proces rondom jou wordt 
ondersteund door het Elektronisch 
Cliënten Dossier (ECD).
Begin 2017 hoorden we van medewerkers 
en van jullie dat het huidige ECD (Qurentis) 
onvoldoende ondersteuning bood. Bij 
het rapporteren zagen we onder andere 
terug dat er onvoldoende op doelen 
gerapporteerd kon worden, dat zorg-
plannen niet goed in het systeem verwerkt 
konden worden etc. Dit betekende dat we 
niet goed zicht hadden op de afspraken en 
doelen van jou. Ook zagen we dat bij de 
huidige manier jullie niet zelf mee konden 
kijken of schrijven. 
Daarom is er binnen Sa-Net gekeken en 
onder medewerkers en de cliëntenraad 
navraag gedaan waar een goed ECD aan 
zou moeten voldoen. Hieruit kwam een 
lijst van eisen. Na uitgebreid onderzoek is 
er gekozen voor een nieuwe leverancier 
die ook in de toekomst met ons kan 
meegroeien en ontwikkelen. Dit is ONS 
van Nedap geworden. Onze eerste 
ervaringen hiermee zijn positief. Vooral het 
rapporteren op doelen is een belangrijke 
meerwaarde wat ONS kan bieden.

Er is nu één plek waar zowel de 
ondersteuningsbehoefte/-vragen, 
behandelingen, risico’s en incidenten 
kunnen worden vastgelegd. Ook biedt het 
ons de mogelijkheid om gerichter te sturen 
op passende hulp vanuit een indicatie. 
Bijvoorbeeld op hoeveel uur zorg in de 
week heb jij recht en heb jij daar genoeg 

aan. Ook biedt het meer mogelijkheden 
voor de input van jou en jouw netwerk.

Per december 2017 is het nieuwe ECD 
ingevoerd. Hiermee hopen we een 
ondersteunende tool te hebben gekregen 
voor medewerkers om de zorg die wordt 
geleverd beter inzichtelijk te maken. Door 
middel van het uitvoeren van een interne 
controle (= audit) zal in 2018 worden 
onderzocht of deze op alle terreinen 
voldoet. Aandachtspunten hierbij zijn 
vooral: hoe verloopt het hele proces 
rondom het plan van jou, is er een goede 
meldcultuur qua MIC-meldingen, de 
uitvoering van risico taxaties etc. 
Ook hebben wij ons als doel gesteld in juli 
2018 te starten met het aanbieden van de 
tool ‘Caren voor jou’. Dit biedt jou en de 
mensen om jou heen de mogelijkheid om 
het plan in te zien en ook een actieve 
bijdrage te leveren aan het plan en de 
uitvoer van de zorg rondom jou. Hier willen 
we een aantal maanden mee gaan werken 
om het uit te proberen. En dan willen we 
onderzoeken of iedereen hier tevreden 
mee is.
Verder biedt het nieuwe ECD ook betere 
informatie voor de directie om adequater 
te kunnen sturen op een financieel gezonde 
organisatie.

Kwaliteit
Bij Sa-Net willen we de kwaliteit van ons 
werk steeds verbeteren. Daarom hebben 
we veel belangrijke zaken vastgelegd in 
protocollen en richtlijnen. Hiervoor werken 
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we met een Kwaliteitsmanagement 
systeem (KWS). Er is een meerjaren-
beleidsplan.

We vinden het belangrijk dat je de juiste 
zorg en ondersteuning krijgt. Dit vraagt 
van iedereen binnen de organisatie -van 
management tot werkvloer- een openheid 
met jou en de ambitie om altijd te werken 
aan kwaliteitsverbetering. 
Heel Sa-Net is ISO 9001 gecertificeerd. 
Dat betekent dat alle locaties werken 
volgens dezelfde kwaliteitsnormen. Het 
moet namelijk voor jou als bewoner niet 
uitmaken op welke locatie je woont, je mag 
overal dezelfde kwaliteit verwachten. 

De kwaliteitsnorm (PDCA cyclus - plan, 
do, check, act) houdt ons gefocust op 
zelfanalyse, ontwikkelen en verbeteren. 
We sluiten daarbij aan bij het nieuwe 
landelijke kwaliteitskader van de 
gehandicaptenzorg.

Certificering is belangrijk, omdat Sa-Net 
daarmee aantoont kwalitatief goed 
werk te leveren, overeenkomstig de 
kwaliteitseisen. Certificering helpt om de 
kwaliteit continu in beeld te brengen en 
te verbeteren. Ieder jaar wordt Sa-Net 
gecontroleerd of we voldoende kwaliteit 
leveren en ze geven ons tips en adviezen 
om te kunnen verbeteren.
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“Ik begin toch langzaamaan
weer vertrouwen te krijgen 
in de toekomst”.

Na een jarenlange moeilijke periode in het midden van het land, ben ik via interne contacten 
bij Sa-Net Woonzorg terechtgekomen. Ik had vooral behoefte aan nieuwe structuur en veilig-
heid en die heb ik hier gelukkig ook gevonden. Ik durfde eerst niet meer te dromen, bang voor 
nog meer teleurstellingen en frustraties. Maar na veel mentaal vallen en opstaan begin ik toch 
langzaamaan weer vertrouwen te krijgen in de toekomst.
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Klanttevredenheidsmeting
In 2017 is Sa-Net begonnen met een 
doorlopende klanttevredenheidsmeting.
Om dit te bereiken is er eerst gezocht 
naar een passende manier om jouw 
tevredenheid te meten. Er is gekozen voor 
Mijn Mening! (ontwikkeld in 2013 door 
De Hondsberg / Koraalgroep), omdat wij 
denken dat deze app aansluit bij jullie.  
Deze app maakt gebruik van geluid, 
filmpjes en kleurrijke picto’s. Dit maakt 
het invullen leuk en gemakkelijk. De 
voorgelezen vragen kun je bijvoorbeeld 
beantwoorden door een lichtgroen, groen, 
geel, oranje of rood poppetje aan te klikken. 
De poppetjes hebben verschillende 
gezichtsuitdrukkingen van goed tot slecht, 
of van altijd tot nooit. Mijn Mening! is één 
van de goedgekeurde meetinstrumenten 
uit de waaier van de VGN (Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland).
Het onderzoek is bij ons nog in ontwikkeling 
en de bedoeling is om hiermee verder te 

gaan in 2018/2019. We willen jou 
uitdagen om na te denken over de zorg 
die jij krijgt en er ligt nu een plan om dit 
onderzoek ieder jaar tegelijk met je 
perspectief gesprek terug te laten komen. 
Op deze manier nemen we minimaal 1 x 
per jaar bewust de mogelijkheid om jouw 
mening hierover te horen. Het grote voor-
deel van Mijn Mening! is dat het voor jou 
zichtbaar wordt dat er echt iets wordt ge-
daan met de punten van jullie lagere scores.

Alle resultaten van het tevredenheids-
onderzoek worden verzameld en verwerkt. 
We gaan kijken naar: wat gaat er goed en 
wat kan er beter? De goede punten willen 
we graag zo houden en wat er niet goed 
gaat willen we verbeteren. Op de woon-
locaties en bij de directie wordt gekeken 
wat er aan de verbeterpunten gedaan 
kan worden. Dit doen we door deze 
verbeterpunten in een actie om te zetten 
en deze uit te voeren.

Bouwsteen 2: 
Onderzoek naar ervaringen van jullie
Wij vinden het belangrijk om te weten wat jij van de zorg vindt die jij krijgt en 
wat daarin voor jou belangrijk is. Zo kunnen we zien wat er goed gaat en wat er 
beter kan. Daarom wordt er binnen Sa-Net gewerkt met een klanttevredenheids-
meting. Dit is een vragenlijst waarin we jou naar je mening vragen. De vragen 
gaan over de zorg en ondersteuning die jij krijgt. Ook onderzoeken we de 
tevredenheid van medewerkers. De uitkomsten van deze onderzoeken worden 
besproken met de cliëntvertegenwoordiging.

“Hoe kun je beter de kwaliteit van zorg meten, 
dan het gewoon te vragen”
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In het voorjaar van 2017 hebben jullie voor 
het eerst op deze manier in Mijn Mening! 
jouw mening kunnen geven. Iets meer dan 
de helft van jullie (59,42%) hebben deze 
lijst afgelopen jaar ingevuld. 
Hieronder staat de meest belangrijke 
informatie uit de ingevulde lijsten1. 
Omdat de vragenlijsten zijn ingevuld 
door verschillende bewoners die op 
verschillende locaties wonen gelden de 
gegevens voor de hele organisatie.

De algemene indruk over hoe tevreden 
jullie zijn heeft een score van 83,9%.
Het beste scoren de vragen die vallen 
onder ONDERSTEUNING. Hierbinnen 
scoren drie vragen 100% een JA, namelijk: 
>  Kun je het zeggen tegen iemand als je  
 ergens mee zit?
> Heeft iemand samen met jou gekeken  
 welke afspraken er in je zorgplan staan?
> Zijn de afspraken die in je zorgplan staan  
 duidelijk voor je?

De vraag die het laagste scoort valt onder 
VRIJE TIJD, namelijk: 
> Kun je als je dit wilt leuke dingen doen  
 met groeps/huisgenoten (score 66%)

De directie van Sa-Net heeft de resultaten 
bekeken en is blij met de uitkomst. In het 
directieoverleg is besloten om op de scores 
die minder dan <70% tevredenheid hebben  
(dus <70% score eens / helemaal eens) 
actie te ondernemen vanuit de organisatie. 
Ook is met de verschillende woonlocaties 
afgesproken om samen met jullie op de 

scores die minder zijn dan <70%, actie te 
maken. Een van de lagere scores was bij-
voorbeeld de vraag: Kun je als je wilt leuke 
dingen doen met groeps/ huisgenoten?
Op één van onze locaties, de Stationsstraat, 
zijn we een tijdje terug begonnen met een 
vast koffiemoment in de avond in de 
daarvoor speciaal ingerichte huiskamer. 
Met de dienstdoende begeleider wordt 
er koffie/thee gedronken en een spelletje 
gedaan met iedereen die daar zin in heeft. 
Het gebeurt nu steeds vaker dat er onder-
ling wordt afgesproken om een spelletje te 
doen zonder dat daar nog iemand van de 
begeleiding bij is. Dit is een goed voorbeeld 
van hoe we verbeterpunten aanpakken. 

Medewerkerstevredenheids-
onderzoek
De tevredenheid van medewerkers staat 
binnen de organisatie hoog in het vaandel. 
Zij vormen immers het gezicht van Sa-Net. 
Als jij als medewerker gemotiveerd en 
betrokken bent, heeft dat een positieve 
werking naar bewoners. 

In juni 2017 is er onder de medewerkers 
van Sa-Net een tevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd. Bij dit onderzoek kunnen 
medewerkers hun mening geven zonder 
hun naam te noemen, anoniem dus. Dit 
onderzoek zal 1 x in de twee jaar gedaan 
worden.
De mate van tevredenheid op verschillende 
onderwerpen wordt gevraagd: 
Hieronder worden de gemiddelde scores 
weergegeven per onderwerp:

“Ik wil wel
graag meer 
te doen 
hebben 
in het 
weekend”

1 alle cliënten van de zorglocaties zijn met een code ingevoerd, hierdoor kunnen we een goed beeld krijgen  
 van de al eerder ingevulde lijsten en de voortgang inzien.
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Gemiddelde score
> Functie  7.6 
> Leidinggevende  8.2 
> Arbeidsvoorwaarden  7.3 
> Samenwerking en sfeer  8.1 
> Opleiding en ontwikkeling  7.3 
> Organisatie  7.9 

Het onderzoek laat een rapportcijfer zien van 
7.8. Uit de resultaten blijkt dat de medewer-
kers een prettige werksfeer ervaren, waarbij 
ze zich gehoord voelen. De kleinschaligheid 
van de organisatie wordt door medewerkers 
zeer gewaardeerd en ook de toegankelijkheid 
van de leidinggevenden scoort hoog. Dit laat-
ste wordt door de directie als zeer positief 
ervaren omdat een laagdrempelige, platte 
organisatie een belangrijk streven is. 

Omdat de directie van Sa-Net haar mede-
werkers graag wil aanmoedigen hun tevre-
denheid, maar ook hun ongenoegen bekend 
te maken wordt er tijdens de voortgang- en 
evaluatiegesprekken, gebruik gemaakt van 
vragenlijsten waarbij de persoonlijke tevre-
denheid gemeten wordt. Hierbij komen de 
volgende vragen aan de orde:
> Heb je overzicht over het proces waaraan  
 je een bijdrage levert, begrijp je  wat onze  
 bijdrage is aan het geheel? (Begrip) 
> Is het jouw keus om op dit moment hier in  
 dit team te werken? Geef je betekenis aan  
 dit werk voor je eigen ontwikkeling?  
 (Betekenis) 
> Heb je voldoende invloed op de inrichting  
 en de kwaliteit van je werk? (Invloed) 
> Ben je competent? Kun je wat je moet   

 kunnen of kun je het snel leren?  
 (Competentie)
> Ben je ervan op de hoogte dat je altijd  
 recht hebt op ondersteuning en van de  
 mogelijkheid om een klacht in te dienen?
Op deze manier wil Sa-Net periodiek de  
mogelijkheid onder de aandacht brengen  
voor het kunnen uiten van ontevredenheid. 
Sa-Net wil continu onderzoeken wat er 
speelt binnen de organisatie om hier dan op 
aan te kunnen sluiten.

Het beter kaderen van taken/verant-
woordelijkheden is aandachtspunt om 
zo de werkdruk te verminderen. Dit 
verbeterpunt was al bekend bij de directie 
en als doelstelling opgenomen in het 
jaarplan 2017. 
Als laatste aandachtspunt geven mede-
werkers ook aan dat er meer samenwerking 
mag komen tussen de verschillende (woon)
locaties zodat de kennis die er is zo goed 
mogelijk gedeeld kan worden.
Een belangrijke keuze die gemaakt is, en 
waarin deze verbeteractie voor mede-
werkers is opgenomen, is het scholingsplan 
2018. Er is voor gekozen om dit jaar de 
scholingen voor alle medewerkers uit alle 
teams open te stellen. De scholingen 
worden in Doetinchem gehouden en gaan 
over onderwerpen die medewerkers belang-
rijk vinden. Ook is er tijdens de scholingen 
veel tijd om met elkaar in gesprek te gaan en 
zo kennis te delen. Daarom is het maximum 
aantal deelnemers per dag 12. Willen meer 
mensen dezelfde scholing volgen, dan wordt 
een extra dag georganiseerd.  
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Clientvertegenwoordiging
De cliëntenraad en de verwantenraad van 
Sa-Net behartigen samen jouw belangen. 
In deze raden zitten cliënten/
bewoners, ouders en wettelijk vertegen-
woordigers (mentor, curator) van onze
volwassen en minderjarige cliënten. 

Cliëntenraad
De cliëntenraad heeft als belangrijke taak om 
de belangen van alle bewoners van Sa-Net 
te behartigen. Zij denken met de directie 
van Sa-Net mee over het beleid en kunnen 
gevraagd en ongevraagd advies geven. De 
leden van de cliëntenraad zijn gelijk verdeeld 
over de organisatie. 
De cliëntenraad wordt bijgestaan door een 
onafhankelijk ondersteuner, deze is niet in 
dienst van Sa-Net. Ook heeft de cliëntenraad 
de mogelijkheid om naar studiedagen te gaan.

Wij (de CR) houden contact met het 
bestuur en de raad van toezicht en 
buigen ons onder andere over de 
klachtenprocedure, gedragscodes voor 
cliënten en medewerkers, normen en 
waarden binnen de woongroepen en 
onlangs nog over het zorginkoopbeleid. 
Wij, de leden van de CR, doen ons best 
om bereikbaar te zijn voor klachten en 
aanmerkingen uit de groepen: 
voor specifiek persoonlijke zaken is 
contact met de groepsleiding 
uiteraard de meest effectieve weg. 
Namens CR, Marc Hoogvliet

Verwantenraad
Sa-Net heeft ook een verwantenraad. 
Dit betekent dat er naast de cliëntenraad 
(= raad van verschillende bewoners) ook 
een raad is van “verwante” mensen. Dit zijn 
mensen die betrokken zijn bij één van jullie, 
bijvoorbeeld een familielid. Wij hebben 
een verwantenraad omdat wij de mening 
van de mensen die om jou heen staan, “de 
belangrijke ander”, belangrijk vinden.

De verwantenraad bestaat uit vier leden. 
Vijf keer per jaar komt de verwantenraad 
bij elkaar voor een overleg. Van die vijf 
keer overleggen ze één keer samen met 
de cliëntenraad. De leden van de verwan-
tenraad zijn net als bij de cliëntenraad 
zo gelijk mogelijk verdeeld. We willen 
graag dat er zowel een vertegenwoordiger 
van een minderjarige- en een meerderjarige 
bewoner is en dat ook de verschillende 
woonlocaties en ambulant vertegen-
woordigd worden. Echter een vertegen-
woordiger voor een minderjarige is lastig 
te vinden, omdat het vaak gaat om uit 
huisgeplaatste kinderen, waar een voogd 
verantwoordelijk voor is. We hebben tot 
nu toe nog geen voogd gevonden die dit 
wil of kan doen.
In 2017 is de verwantenraad samengesteld. 
Omdat de verwantenraad nog best nieuw 
is, is deze nog in ontwikkeling. Het doel 
voor 2018 is dat de verwantenraad zijn 
plek in de organisatie inneemt, dat ze 
zichtbaar wordt en dat ze samen gaat 
werken met de cliëntenraad. 
Op een aantal punten van het beleid 

“Wij, 
de leden 
van de 
Cliëntenraad, 
doen ons 
best om 
bereikbaar 
te zijn”
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binnen Sa-Net hebben de cliëntenraad
en verwantenraad inspraak in onze 
besluitvorming.

Onafhankelijke cliënt ondersteuning 
Jij hebt wettelijk recht op onafhankelijke 
ondersteuning. Dit betekent dat je iemand 
anders mee mag nemen naar intakes, 
gesprekken over de zorg en dergelijke.
Als je zelf niemand hebt, kun je kosteloos 
een onafhankelijke cliëntondersteuner 
inschakelen. Dit kun je doen via MEE Oost. 
Deze organisatie is er voor iedereen die 
vragen of klachten heeft over bepaalde si-
tuaties waar jij mee te maken krijgt binnen 
jouw leefomgeving bij Sa-Net. Het adres 
van MEE-Oost is te vinden op de website 
van Sa-Net.

Klachtenreglement
Omdat we klachten zeer serieus nemen 
hebben we een klachtenreglement. 
Hierin is de naam van de klachten-
functionaris/vertrouwenspersoon en 
de klachtenregeling van de klachten-
commissie opgenomen. Sa-Net is 
aangesloten bij een onafhankelijke 
klachtencommissie, ook deze bestaat 
uit mensen die niet werken bij Sa-Net 
en ook geen verbinding hebben met 
medewerkers van Sa-Net. Zij behandelen 
de klacht volgens een klachtenregeling.
We voldoen daarmee aan de eisen van 
de Wkkgz-wet.

Als jou, je ouders of vertegenwoordiger iets 

dwars zit over de zorg of begeleiding laat 
het ons zo snel mogelijk weten! Wij doen 
ons best om je klacht naar tevredenheid op 
te lossen. Om jou goed te kunnen helpen 
kun je de volgende stappen ondernemen:

1. Bespreek het met je eigen begeleider,  
 misschien kom je er samen al uit.
2. Kun je je klacht niet kwijt bij je begeleider  
 dan kun je contact opnemen met de  
 zorginhoudelijk medewerker van sa-net.  
 Ze kan je adviseren wat je het beste  
 doen kunt of je doorverwijzen naar de  
 juiste persoon of instantie. Je klacht  
 wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
3. Wil of kan je niemand van Sa-Net zelf  
 spreken dan kun je contact opnemen met  
 de onafhankelijke klachtenfunctionaris/ 
 vertrouwenspersoon. Omdat deze  
 persoon volledig onafhankelijk is kan ze  
 je helpen met het maken van jouw juiste  
 beslissing.
4. Dan is er nog de klachtencommissie.  
 Als jij besluit om een klacht in te dienen  
 dan kan de klachtenfunctionaris /  
 vertrouwenspersoon ook daarbij  
 adviseren. 

Deze informatie staat ook op de website 
van Sa-Net.



“Ik wil mijn rijbewijs gaan halen.
Dit is één van mijn doelen”

Nu ik hier even woon en gewend ben wil ik mijn rijbewijs gaan halen. Dit is 1 van mijn doelen. 
Bij mijn perspectiefgesprek heb ik dit verteld en heb samen met mijn pb’er uitgezocht wat dit 
kost en of dit haalbaar was. Mijn bewindvoerder is akkoord en binnenkort ga ik starten.
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Om goede zorg te kunnen leveren is het 
belangrijk dat medewerkers betrokken en 
deskundig zijn. Sa-Net vindt het belangrijk 
om zoveel mogelijk vanuit een persoonlijke 
relatie met jou, bij jouw leven betrokken te 
zijn. Hierbij is openheid en betrouwbaar-
heid van onze kant een belangrijk middel.
Om zoveel mogelijk persoonlijk betrokken 
te zijn is er binnen Sa-Net gekozen voor 
de kleinschalige woonvormen met kleine 
teams van begeleiders en/of gezinshuisou-
ders. Ook is het belangrijk voor mede-
werkers om aan deskundigheid te blijven 
werken, zodat zij jou goede zorg kunnen 
blijven bieden. Dit doen zij door naast het 
werkoverleg ook te praten over kennis, 
inzicht, vaardigheden en houding.

In 2017 hebben een aantal medewerkers, 
kennis gemaakt met het methodisch kader 
van Life Wise. Life Wise is een methode 
waarbij 4 pijlers en 16 handvatten voor 
begeleiders zijn uitgewerkt om de juiste 
ondersteuning aan jullie te geven. 

Begeleiders worden hierin getraind door in 
het teamoverleg steeds de pijlers (doelen) 
per bewoner te benoemen en de hierbij 
behorende handvatten (vragen) te 
gebruiken in de praktijk. De pijlers geven 
richting en de handvatten geven concrete 
handen en voeten hieraan. Zo ontstaat er 
een samenspel tussen jou als bewoner en 
de begeleiders. De doelen geven namelijk 
richting aan de concrete stappen die jij in 
jouw leven wil maken (perspectief), doelen 
maken deze stappen inzichtelijk en de 
doelen maken onze professionele 
verantwoording mogelijk. Door onszelf 
zo te trainen door het hele jaar heen, 
streeft Sa-Net ernaar dat jij de begeleiding 
krijgt die voor jou het beste is.

Hiernaast is er ook een scholings-
programma voor onze medewerkers, 
waarin onze kennis wordt verbeterd en 
wordt besproken hoe dit tijdens de 
begeleiding kan worden ingezet. 

Bouwsteen 3: 
Zelfreflectie in teams
Om goede zorg te kunnen leveren is het belangrijk dat medewerkers betrokken 
en deskundig zijn. Sa-Net vindt het belangrijk om zoveel mogelijk vanuit een 
persoonlijke relatie met jou, bij jouw leven betrokken te zijn. Hierbij is openheid 
en betrouwbaarheid van onze kant een belangrijk middel. Om zoveel mogelijk 
persoonlijk betrokken te zijn is er binnen Sa-Net gekozen voor de kleinschalige 
woonvormen met kleine teams van begeleiders en/of gezinshuisouders. Ook is 
het belangrijk voor medewerkers om aan deskundigheid te blijven werken, zodat 
zij jou goede zorg kunnen blijven bieden. Dit doen zij door naast het werkoverleg 
ook te praten over kennis, inzicht, vaardigheden en houding.

“Er is 
behoefte 
aan 
ontmoeting 
tussen 
de mede-
werkers”
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Voor 2018 staan de volgende trainingen 
gepland: basiskennis over LVG, meest 
voorkomende (ontwikkelings)stoornissen 
en psychische ziektebeelden, hoe om te 
gaan met agressie, seksualiteit, geef me de 
5, BHV.
Door dit scholingsprogramma is er aan de 
ene kant aandacht voor basiskennis die elke 
Sa-Net medewerker moet hebben en aan de 
andere kant wordt er ook gekeken naar spe-
cifieke vakinhoudelijke kennis. Hierdoor kan 
het per medewerker of locatie verschillen op 
welke onderwerpen zij zich verdiepen.

Binnen Sa-Net is er bewust voor gekozen 
de scholingen niet per team, maar met de 
verschillende teams samen te doen. Dit 
om van elkaar te kunnen leren, scherp te 
blijven en kritische vragen te stellen. Door 
tijdens een scholingsdag ervaringen te ho-
ren van andere teams wordt de kennis die 
er is doorgegeven en dit voorziet weer in 
de behoefte die er is binnen de teams.

Begeleiders hebben allemaal verschillende 
normen en waarden. Dit betekent dat wij 
verschillende dingen belangrijk vinden. Wij 
zijn niet de enige. Jij vindt bepaalde dingen 
waarschijnlijk ook belangrijker dan andere 
dingen. Zo zijn we allemaal verschillend.
Omdat iedereen anders is en andere waar-
den en normen heeft vinden wij het belang-
rijk om dit met elkaar te bespreken zodat de 
begeleider bewust wordt van zijn waarden 
en normen en deze bewust wél of niet kan 
meenemen in zijn begeleiding naar jou.

Binnen Sa-Net worden daarom intervisie 
momenten over een thema georganiseerd. 
In 2018 zijn er twee thema’s die in de 
teams worden besproken. De directie heeft 
deze twee thema’s vastgesteld:
> (Persoonlijke) hygiëne versus Autonomie  
 en Privacy van cliënten
> Grensoverschrijdend gedrag van cliënten

Daarnaast wordt er in verschillende teams 
intervisie gehouden. Bij intervisie kom je 
samen met collega’s om met en van 
elkaar te leren aan de hand van 
praktijkvoorbeelden.
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Kwaliteitsrapport en visitatie

Het is de bedoeling dat het kwaliteitsrapport besproken wordt. Voor het 
“meekijken bij elkaar” zijn verschillende vormen bedacht vanuit het kwaliteits-
kader. Als Sa-Net hebben we deze bekeken, hierover goed nagedacht en een 
vorm gezocht die bij ons past. We zijn daarop in gesprek gegaan met een andere 
collega zorgaanbieder, namelijk Vraagplus uit Huissen. Vraagplus heeft een visie 
op de manier waarop zij de zorg willen invullen die lijkt op die van Sa-Net, 
vandaar dat het ons interessant leek om juist met hen op te trekken. 
Dit was de externe visitatie. Externe visitatie houdt in dat je als organisaties 
onderling bij elkaar gaat kijken wat er goed gaat, wat beter kan en hoe je dat 
zou kunnen verbeteren.  Hiervoor hebben we twee dagen ingepland waarop we 
elkaar om beurten bezochten. Van de externe visitatie is verslag gemaakt, er zijn 
namelijk nog verbeterpunten uitgekomen waar we mee aan het werk kunnen.
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Op 28 Mei 2018 vond het eerste bezoek plaats op een aantal locaties van Sa-Net  
en op 29 Mei zijn we naar Vraagplus in Huissen geweest. 

Programma van 28 mei. Locatie de Kruisberg te Doetinchem 
vanaf   09.45: Ontvangst met Koffie 
10.15 - 10.30:  Start van de dag, kennismaken en de bedoeling toelichten 
10.30 – 10.45: Korte powerpoint presentatie 
10.45 – 11.45: De groep wordt verdeeld in 4 kleinere groepjes.  
  De sub-groepjes bezochten een woonlocatie van Sa-Net voor gesprek.
12.15 – 13.00 Gezamenlijke lunch in de “Kruisberg” 
13:00 -  14.00 In de grote groep deelt elke subgroep de ervaringen. Gezamenlijke afsluiting 

Aanwezigen 28 Mei:
> Voltallige cliëntenraad, met onafhankelijk ondersteuner
> Twee leden van de Raad van Toezicht
> Eén lid van de verwantenraad
> Contractmanager zorgkantoor Menzis
> Vijf mensen van Vraagplus
> Twee leden van de directie Sa-Net 
> Twee afgevaardigden van het schrijvers team
> Medewerkers 
> Kwaliteitscoördinator 
> Notulist
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Werkwijze:
Ter voorbereiding op deze dag 
hebben alle deelnemers het concept 
kwaliteitsrapport toegestuurd gekregen.
Tijdens de bijeenkomst gaven de 
kwaliteitscoördinator en de directie 
een korte presentatie. Hierin werden 
de drie bouwstenen aangetipt. 
Na deze presentatie is de groep in 
4subgroepen verdeeld. In de 
subgroepjes was “een mix” van alle 
aanwezigen. Iedere groep ging naar een 
locatie van Sa-Net om ook zo een indruk 
te krijgen van de verschillende woon-
mogelijkheden en daar in gesprek te gaan 
over de bouwstenen. Iedere groep kreeg 
een quote mee.

In de verschillende groepen zijn meerdere 
punten besproken die gaan over de vraag 
“wat gaat goed, wat kan beter”. Hieronder 
volgt een kort verslag van de belangrijkste 
bevindingen van elke groep. 

De schuingedrukte tekst verwijst naar 
kritische vragen die zijn gesteld of adviezen 
die Sa-Net gekregen heeft.

Locatie: Erve Wullinck

“We hebben de wens om 
onderscheidend te blijven door 
de korte lijnen te houden”

Allereerst heeft een oud-bewoonster en 
deelnemer van deze subgroep, verteld 
welke stappen zij wonen, werken en vrije 
tijd heeft gemaakt. Aan de hand hiervan is 
gesproken over de korte lijnen die wij als 
organisatie beogen te hebben. De bewoner 
heeft aangegeven hoe er met haar gepraat 
is over haar woonwens. Zij vertelt hoe zij 
onderdeel uitmaakte van de zoektocht 
naar een passende woonvorm die binnen 
haar mogelijkheden lag. De korte lijnen 
tussen de verschillende locaties en de 
gedragswetenschapper hebben er 
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uiteindelijk toe geleid dat ze is verhuisd 
naar een andere, meer zelfstandige,
woonplek. Dit wilde zij heel graag. 
In deze groep is tevens over de gedrags-
code gesproken en de redenen waarom 
iemand niet bij Sa-net zou kunnen wonen 
(contra-indicaties). Een aandachtspunt die 
een externe visitator in bracht: 
“Hoe kan Sa-Net de zorgvraag van iemand die 
lang bij Sa-Net wil wonen (WLZ) op een goede 
manier afstemmen op de vraag van een mede-
bewoner die sneller door of uit wil stromen?” 
Dit punt is ook op een andere zorglocatie 
besproken. Hierbij heeft één van de oud-
bewoners van Erve Wullinck, die inmiddels 
in een kangeroe-woning woont, reactie 
gegeven op bovenstaande. Hij vertelde dat 
hij op een gegeven moment niet meer de 
aansluiting voelde bij een sterk veranderde 
groep. Zijn woonwens (meer zelfstandig-
heid), werd hierop versnelt in gang gezet. 
Als Sa-net realiseren we ons echter dat 

dit soort individuele vragen, om meer 
gedocumenteerde risico-inventarisatie 
vragen. Dit betekent ook dat zowel in 
de intakeprocedure als wel in de 
risico-inventarisatie meer aandacht 
geschonken moet worden aan de
(veranderende) groepsdynamica. 

Locatie: Stationsstraat
“Sa-Net levert maatwerk 
in wat ik nodig heb”

Aan de hand van de stappen die een 
cliënt heeft gemaakt in het realiseren 
van haar woonwensen is een toelichting 
gegeven op het zorgproces. Wat kon wel, 
wat kon niet en wat was of is er nodig. 
Het blijven focussen op de vraag van de 
cliënt was hierin richtinggevend. Verder 
is er uitgebreid stil gestaan bij de dialoog 
die er is geweest tussen cliënt, verwanten 
en Sa-Net in het zoeken naar mogelijke 
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geschikte woonplekken/vormen. 
Het continu daarover met elkaar in gesprek 
gaan en kleine stappen uitzetten in het 
proces wordt als positief ervaren.   
Verder is gesproken over de cliëntenraad. 
Externe visitanten geven als feedback dat 
ze positief verrast zijn door de positie die 
de cliëntenraad al in de (relatief jonge) 
organisatie heeft verworven. 
De cliëntenraad is een weerspiegeling van 
de verschillende locaties. De vindbaarheid 
en de benaderbaarheid van de cliëntenraad is 
een belangrijk punt van aandacht voor 
Sa-Net, dit vraagt verbetering. Voor de 
verwantenraad geldt dat Sa-Net hier graag 
minderjarige cliënten vertegenwoordigd 
wil zien door een “belangrijke ander” van 
een kind/jeugdige.  
Tot slot is gesproken over scholing, de 
grote meerwaarde van de wijze waarop 
de scholing nu is georganiseerd is de 
koppeling tussen theorie en praktijk. 
Kritische noot die ingebracht werd is of 
medewerkers voldoende veiligheid 
ervaren bij een in-company aanbod om 
zich kwetsbaar en lerend op te stellen. 
De vraag is of deze vorm van scholing 
voldoende ruimte biedt aan het delen van 
ervaringen en uitdagingen die men in het werk 
en vanuit persoonlijke werksferen tegenkomt.  
Het advies is om dit in de evaluatie van de 
scholing terug te laten komen. Uitkomsten 
hiervan zullen worden meegenomen in het 
scholingsplan 2019.  

Locatie: Kangoeroewoning 
“De mening van de mensen die 
om jou heen staan vinden we 
belangrijk.”

Deze quote is besproken met mede-
werkers, een lid van de verwantenraad, 
twee mensen die bij Sa-Net wonen en 
een directielid. Bij beide bewoners is 
stapsgewijs gewerkt aan de woonvraag. 
De uitdaging was om het netwerk en de 
wens van de bewoner goed op elkaar af 
te blijven stemmen, ook al zijn er verschil-
lende wensen en meningen. Een punt van 
aandacht is hoe je blijft communiceren met 
meerdere mensen die zoveel verschillende 
standpunten kunnen inbrengen. De rol van 
de verwanten rondom het proces met de 
cliënt wordt als serieus ervaren.
In aansluiting op dit onderwerp is de vraag 
gesteld, hoe Caren zorgt een goede plek te 
geven in het zorgproces rondom de cliënt, 
zonder dat dit kan gaan lijden tot onrust. 
Tot slot is gesproken over een aantal 
kwaliteitsdocumenten, onder ander de 
gedragscode, deze is bekend bij bewoners.

Locatie: De Luwte
“Ik begin toch langzaamaan 
weer vertrouwen te krijgen in 
de toekomst”

Aan de hand van de quote is zowel het 
perspectief voor cliënten als het 
perspectief voor medewerkers besproken.  
Naar aanleiding van het invoeren van het 
nieuwe ECD “ONS” geven medewerkers 
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en bewoners aan dat het werken met het 
programma en het op deze manier 
evalueren van doelen als prettig wordt 
ervaren. Tevens kan er in “ONS” op een 
veilige manier worden gecommuniceerd 
tussen de verschillende medewerkers. 
Kritische noot: Er zijn nog geen duidelijke 
afspraken op medewerkers niveau rondom 
beschikbaarheid voor emails en overig 
berichtenverkeer. Dit wekt de illusie dat 
iedereen 24/7 beschikbaar moet zijn. Het is 
de taak van de directie om hier een duidelijke 
gedragscode over op te stellen en deze op te 
nemen in het kwaliteitshandboek.  

De scholingsdagen die georganiseerd 
worden met een mix van medewerkers 
van verschillende locaties wordt als een 
meerwaarde gezien. In plaats van het 
werken op eilandjes komt er steeds meer 
verbinding binnen Sa-Net als geheel. Dit is 
in overeenstemming met wensen uit het 
medewerkerstevredenheid onderzoek. 
Ook op deze locatie is besproken over de 
vraag hoe het perspectief van een bewo-
ner die door wil stromen zich verhoudt tot 
een bewoner die langdurige zorg op deze 
locatie wil ontvangen.

Externe visitatie: naar Vraagplus
Op 29 mei zijn vier personen van Sa-Net 
naar Huissen geweest voor de externe 
visitatie aan Vraagplus. Er is gesproken met 
twee bewoners van Vraagplus, de twee be-
stuurders, twee medewerkers en de behan-
delaar. Ook mochten we in twee woningen 
kijken. We zijn erg gastvrij ontvangen. 
De bevindingen die zijn besproken neemt 
Vraagplus op in haar kwaliteitsrapportage.
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Tot Slot
We kijken terug op twee goede visitatie-
dagen en een mooi proces van samenwer-
ken en kritisch “over de schouder mee (la-
ten) kijken.” Dit is als waardevol en zinvol 
ervaren. 
Het praten over een aantal zaken die
binnen Sa-Net “gewoon” zijn, stil te staan 
bij hoe dingen gaan en met elkaar hierover 
in gesprek zijn geeft veel meerwaarde. 
Het bepaalt ons opnieuw bij de vragen: 
“doen we de dingen goed en doen we de 
goede dingen”. 

De directie van Sa-Net heeft de opdracht 
om verder aan het werk te gaan met 
de adviezen en kritische opmerkingen. 
Verbeterpunten worden opgenomen in de 
doelstellingen. Uiteraard zullen hier dan 
ook verdere acties op worden uitgezet. 
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Verklarende woordenlijst

Ambulante zorg: een vorm van zorg waarbij 
de ambulant begeleider bij de cliënt in zijn of 
haar zelfstandige woonsituatie komt. Deze zorg 
is in de regel 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. 

BHV: zo wordt de hulp genoemd die wordt 
geboden als er een ongewenste situatie in een 
organisatie gebeurd en de medewerkers of 
cliënten hierbij in gevaar komen; zoals bij brand 
of een ongeval. 

Certificering: is een schriftelijke verklaring 
die bewijst dat je kwaliteit levert. 

Competent: iemand die geschikt is voor het 
werk dat hij/zij doet. Dat betekent dat iemand 
weet wat die moet doen, op welke manier, met 
wie etc.

Grensoverschrijdend gedrag: gedrag wat 
iemand anders absoluut niet wil zoals pesten, 
kleineren, uitschelden, hardhandig beetpakken, 
knijpen, slaan, schoppen, te weinig hulp krijgen 
en aan de ander zitten zonder toestemming.

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

 
Interne en Externe visitatie:het bezoek van 

een andere organisatie aan Sa-Net of het  
bezoek van Sa-Net aan een andere organisatie  

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

Klachtenfunctionaris: iemand binnen de 
zorgorganisatie waarbij je in vertrouwen een 
probleem om klacht kunt bespreken. Deze kijkt 
met je mee of de klacht opgelost kan worden 
of dat er andere stappen ondernomen moeten 
worden. Binnen Sa-Net is dat Hanneke Legters.

Klanttevredenheidsmeting: vaak door een 
vragenlijst worden klanten\cliënten gevraagd 
om hun mening te geven over de zorg/begelei-
ding die ze krijgen. Met deze informatie weet 
een organisatie waar het goed gaat, maar ook 
wat er nog verbeterd kan worden aan de zorg. 

Kwaliteitskader: het kwaliteitskader is een 
lijst met afspraken over wat goede zorg is. Het 
kwaliteitskader is verplicht voor zorgorganisa-
ties die betaald worden vanuit de wet langdu-
rige zorg (afgekort WLZ). Het kwaliteitskader 
heeft 3 belangrijke bouwstenen. Het maakt 
duidelijk wat cliënten mogen verwachten van 
de zorg. Het helpt medewerkers om de kwaliteit 
van de zorg te verbeteren. Het helpt leiding-
gevenden bij het leveren van goede zorg. En 
zorgorganisatie om aan te geven dat zij kwaliteit 
van zorg leveren volgens de afspraken van het 
kwaliteitskader.

Laagdrempelige, platte organisatie: In dit 
soort organisaties werken de begeleiders en  
de directie met elkaar samen. Er zijn geen  
managers die tussen de begeleiders en de 
directie in zitten. Het doel hiervan is om snel te 
kunnen overleggen en beslissen.

LVG: afkorting voor Licht Verstandelijk 
Gehandicapt

Medewerkerstevredenheidsmeting: vaak 
door een vragenlijst wordt aan medewerkers 
gevraagd om hun mening te geven over de orga-
nisatie waarin ze werken. Met deze informatie 
weet een organisatie waar het goed gaat, maar 
ook wat er nog verbeterd kan worden.
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Methodisch ondersteuner: kan meehelpen 
of meedenken bij het opschrijven van en het 
werken aan je doelen. De methodisch onder-
steuner bij Sa-Net is Inge Blaauw.

MIC meldingen: aalles wat mis kan gaan 
wordt gemeld bij de directie bijv: agressief 
gedrag, verkeerde medicatie etc.

Orthopedagoog:is iemand die zich richt op 
het onderzoeken en behandelen van kinderen 
en jongeren met een bepaalde beperking of 
kinderen en jongeren die zich in een moeilijke 
leer- of opvoedingssituatie bevinden. In 2017 
was dit bij Sa-Net Mathanje Mertens.

Protocollen en richtlijnen: In een protocol 
wordt stap voor stap beschreven hoe je met een 
bepaalde situatie om moet gaan. Bijvoorbeeld 
bij een verhuizing. Hiermee zorg je ervoor dat 
zaken niet worden vergeten en voor iedereen 
duidelijk zijn. Een richtlijn is vaak wat minder 
uitgebreid beschreven, maar heeft ook het doel 
om helder te maken wat er moet gebeuren, 
zodat het doel helder is voor iedereen.

Psycholoog: een psycholoog denkt vooral na 
over het gedrag van mensen en hoe dit te kun-
nen begrijpen. Netty Kramer is Gezondheids-
zorg psycholoog, 

Risicotaxaties: opletten op bijzonder gedrag 
bij een persoon waarop er iets mis kan gaan.

SMART: is een afkorting die staat voor 
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch 
en Tijdsgebonden. De meeste doelen worden 
SMART opgeschreven, dan is duidelijk waar en 
hoelang je er aan werkt. Door doelen te bespre-
ken (evalueren) weet je ook of je ze behaald 
hebt en wat anders nog nodig is daarvoor.

Vakinhoudelijke & basiskennis: als je bij  
Sa-Net gaat werken dan wordt er van je  
verwacht dat je hiervoor een diploma hebt.  
Je hebt dan kennis over je vak. Deze kennis 
wordt ook basiskennis genoemd: dat wat je 
moet weten om een diploma te kunnen behalen.

Vertrouwenspersoon:is iemand binnen de 
organisatie aan wie je vertrouwelijke informatie 
kwijt kan. Vaak gaat dit over bijvoorbeeld sek-
suele intimidatie of persoonlijke problemen, die 
je niet met je begeleiding kunt bespreken.

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

Voortgangs- en evaluatiegesprek: in dit  
gesprek wat jaarlijks wordt gehouden tussen 
een medewerkers van de organisatie en zijn/
haar leidinggevende, bespreken ze hoe het gaat 
met werken. Heb je het naar je zin in je werk? 
Doe je je werk goed? Heb je nog iets nodig om 
je werk nog beter te kunnen doen? Etc.

Woonzorg/Verblijfszorg: de cliënten die 
verblijfszorg krijgen, wonen op één van de 
locaties (huizen) van Sa-Net en ontvangen hier 
begeleiding. 

Zelfanalyse: het “scherp” of goed  
onderzoeken van jezelf, dit lijkt op zelfreflectie

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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