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Voorwoord

Sius in beeld

Het kwaliteitsrapport van 2021 geeft een mooi inkijkje én overzicht van
de ontwikkeling die we als organisatie hebben gemaakt, op het gebied
van kwaliteit.

Bij Sius krijgt iedereen de ondersteuning die bij hem of haar past. Er zijn
veel mogelijkheden. We bieden ondersteuning aan jeugd en hun ouders
en aan volwassenen. Dit doen we bij de mensen thuis of op onze eigen
locaties.

2021 was net als 2020 een jaar met veel invloeden van corona en in zekere zin toch ook een heel ander
jaar. Het was het jaar waarin de vaccinatie van cliënten, verwanten en medewerkers vorm kreeg, waardoor
er geleidelijk aan meer mogelijk werd. De vrijheid kwam terug en de angst verdween naar achtergrond.
Maar het was ook het jaar waarin de naam ‘De Lichtenvoorde’ werd gewijzigd in ‘Sius’ met als merkbelofte
‘Leven is ontdekken’. We hebben veel ontdekt in 2021. Ontdekt waar we nog steeds goed in zijn, maar ook
hoe we de zorg aan cliënten kunnen verbeteren.

Bij Sius is iedereen welkom die ondersteuning nodig heeft. Het maakt niet uit om wie het gaat, hoe
iemand is, wat iemand kan, of waar iemand in gelooft. Belangrijker dan de hulpvraag vinden wij de
mogelijkheden. Het gaat om díe persoon. Om de dingen die voor díe persoon belangrijk zijn. Dat hij het
leven kan leiden zoals hij wil. Hoe dat is? Dat is een ontdekkingsreis. Wij ondersteunen daarbij. Ons team
van gepassioneerde en trotse medewerkers en vrijwilligers zetten zich hier iedere dag met energie voor in.

Of het nu gaat om ABCDate, de verdere implementatie van MijnEigenPlan, de introductie van de LACCSmethode, het organiseren van medezeggenschap op alle locaties of de verdere ondersteuning bij de Wet
zorg en dwang, in alle gevallen is nog steeds de ‘kwaliteit van leven door de ogen van de cliënt’ leidend.
Daarin worden we steeds beter.

ONZE ONDERSTEUNING OP EEN RIJTJE
Jeugd
 ndersteuning thuis en in de gezinssituatie.
O
Tijdelijk wonen met begeleiding en behandeling op een woonlocatie voor jeugd met een licht
verstandelijke beperking (LVB) en/of gedragsproblematiek.
Begeleiding bij werken en activiteiten.
Psychologisch onderzoek, behandeling en advies.
Crisis- en spoedzorg.

Beter worden gaat niet vanzelf. Daar is durf en veiligheid voor nodig. Durf om iets aan te pakken, maar ook
de veiligheid dat het kan. En fouten maken hoort daarbij. Dan gaat het dus met vallen en opstaan, net als
in het echte leven.
Als bestuurder kan ik alleen maar ontzettend trots zijn op al die medewerkers die telkens weer de durf
hebben om een vraagstuk op te pakken, ook al lijkt het moeilijk of bijna onmogelijk. Ze doen het toch met
meestal een prachtig resultaat. En lukt het een keer niet, dan hebben we daar van te leren zodat het de
volgende keer beter gaat.

Volwassenen
 ndersteuning bij een (licht) verstandelijke beperking thuis of op een woonlocatie.
O
Ondersteuning bij autisme thuis of op een woonlocatie.
Ondersteuning bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of bij een (ernstig) meervoudige
beperking (EMB) thuis of op een woonlocatie.
Begeleiding bij werken en activiteiten.
Psychologisch onderzoek, behandeling en advies.

Ik leg jullie graag nog uit hoe het rapport is opgebouwd. In hoofdstuk één tot en met drie lees je eerst een
korte uitleg over het onderwerp van het hoofdstuk. Daarna zie je een overzichtspagina van het
hoofdstuk. Op deze pagina staan de onderwerpen die belangrijk waren in 2021.
Wil je meer weten over de onderwerpen? Dan kun je verder lezen. Dan
wordt hierover meer verteld. De hoofdstukken vier tot en met
zes hebben geen overzichtspagina. Hier worden de
onderwerpen na elkaar vertelt.
Leven is ontdekken. Ik wens jullie veel plezier
bij het ontdekken van wat er in 2021 goed ging
bij Sius, maar ook van de dingen die nog beter
kunnen. Het kwaliteitsrapport 2021 geeft daarvan
een mooi tijdsbeeld.
Hartelijke groet,
Hans Poortier
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Ontdek Sius in de buurt

Verdeling FTE’s over

Sius staat midden in de samenleving.
We voelen ons fijn onder de mensen,
daar horen we thuis. We ondersteunen
meer dan 800 mensen in de hele
Achterhoek. We hebben in
totaal 45 locaties.

Lochem

Neede

Borculo

Eibergen

Ruurlo
Groenlo
Lichtenvoorde
Harreveld

Meddo

Gaanderen
Varsseveld Aalten
Zeddam
Gendringen
Dinxperlo

Winterswijk

2020

2021

Zorg en volwassenen op locatie

292,93

284,02

Wmo/ambulant hulpverlening

34,43

34,03

Ondersteunende teams

61,98

66,08

Jeugdhulp op locatie

68,96

61,48

Werken en dagbesteding

28,36

27,17

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim binnen Sius over het jaar 2021 is 6,65%. Dit is lager dan dat van de branche (7,58%).
Wel is het gestegen ten opzichte van 2019. Toen was het ziekteverzuim 6,54%. Het ziekteverzuim is
exclusief zwangerschapsverlof.

Vrijwilligers

Kengetallen cliënten In totaal heeft Sius 807 cliënten op 31-12-2021.

Aantal vrijwilligers binnen Sius: 310 vrijwilligers.

WMO

JW

WLZ

PGB

Verblijf

19

37

397

0

Ambulante begeleiding

188

89

36

4

Dagbesteding zonder overige dienstverlening

2

12

9

2

Logeerverblijf zonder overige dienstverlening

0

6

3

1

Cliënt Logeerhuis en Dagbesteding

0

0

1

0

Cliënt met alleen vervoer PGB

0

0

0

1

Instroom

24 vrijwilligers

28 vrijwilligers

209

144

446

8

Uitstroom

63 vrijwilligers

22 vrijwilligers

Groei

-39 vrijwilligers

6 vrijwilligers

Gemiddelde leeftijd

61 jaar

61 jaar

Totaal

126 mannen

188 vrouwen

In- en uitstroom vrijwilligers
2020

2021

Kerngetallen medewerkers en vrijwilligers
Medewerkers
In- en uitstroom medewerkers (exclusief stagiaires)
2020

2021

Instroom

133 medewerkers, 84,60 FTE

80 medewerkers, 53,38 FTE

Uitstroom

116 medewerkers, 71,70 FTE

111 medewerkers, 67,26 FTE

Groei

17 medewerkers, 12,90 FTE

-31 medewerkers, -13,88 FTE

Gemiddelde leeftijd

43 jaar

43,2 jaar

Personeelsmix
Aantal medewerkers binnen Sius: 684

100 mannen

584 vrouwen
6
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1. Zorgproces rondom
de individuele cliënt
Als het gaat om het zorgproces rond de individuele cliënt, dan staat
de dialoog met de cliënt centraal. Wat zijn iemands persoonlijke
wensen en mogelijkheden? Dat is zelden een standaard aanpak,
maar een ontdekkingsreis die we samen met de cliënt
ondernemen. Samen op koers naar individuele mogelijkheden,
varend op het kompas van de cliënt. Zo leren we ieders kracht,
talenten, wensen en behoeften kennen. Elke keer ontdekken
we nieuwe mogelijkheden, voor ieder uniek mens die we
mogen begeleiden naar een zo zelfstandig en gelukkig
mogelijk leven.
De centrale vraag binnen het zorgproces rondom de individuele cliënt is dus: wat zijn
de wensen en behoeften van de cliënt? En krijgt hij de ondersteuning die hij nodig
heeft? Elke cliënt heeft een persoonlijk begeleider die het eerste aanspreekpunt
is en die de cliënt heel goed kent. Twee keer per jaar, of als het nodig is vaker,
evalueren we het zorgplan met de cliënt en betrokkenen en stellen het bij als
dat nodig is. Alle relevante professionals (begeleiders en behandelaren) zijn
betrokken bij het plan. Het zorgplan en de zorgplanbespreking zijn daarmee
de basis van onze ondersteuning.
We volgen de kwaliteit van het zorgproces door middel van interne
en externe audits. Zo zijn we al jaren HKZ-gecertificeerd. We
hebben de zorgplannen op orde. We hebben voldoende en
deskundige medewerkers en de medewerkers zijn enthousiast.
De gedragsdeskundigen zijn structureel betrokken zodat ze
kunnen inspelen op acute vragen. Ze ondersteunen individuele
medewerkers en teams met scholing die aansluit bij de huidige
en/of toekomstige mensen die we ondersteunen.
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1. Zorgproces rondom de individuele cliënt
De centrale vraag binnen het zorgproces rondom de individuele cliënt
is: wat zijn de wensen en behoeften van de cliënt? En krijgt hij de
ondersteuning die hij nodig heeft? Ontdek hier in het kort wat hierover
in hoofdstuk 1 wordt uitgelegd.

Cliënten stimuleren om meer te bewegen
In 2021 zijn er een aantal activiteiten geweest vanuit de werkgroep vitaliteit.

Corona
 en groot deel van het jaar hadden medewerkers en cliënten te
E
maken met lockdown en quarantaine.
Sius volgde de landelijke maatregelen.

Zorgplannen
Er zijn opnieuw afspraken gemaakt over de werkwijze. Hierdoor is er een
verbeterslag gerealiseerd. De zorgplannen zijn nu meer op orde.

Boostervaccinatie

HKZ-keurmerk

In samenwerking met de Twentse Zorgcentra, Aveleijn, InteraktContour en
Estinea werd het voor cliënten en medewerkers mogelijk om al midden
december een boostervaccinatie te ontvangen.

Sius mag het HKZ-keurmerk wederom met trots dragen!

MijnEigenPlan
 it het cliënttevredenheidsonderzoek bleek dat cliënten graag meer
U
aandacht en tijd van de begeleiding willen.

Sius testteam
Vanaf november heeft Sius een eigen testteam opgezet voor het testen
van cliënten op locatie.

Aanpak
MijnEigenPlan.
Biedt cliënten meer structuur en vergroot hun zelfstandigheid.
Efficiënter werken.

Wat gaat goed?
 aatregelen onvrijwillige zorg worden in de zorgplannen opgenomen.
M
Ook worden deze als dat kan afgebouwd.
De basis voor het verder invoeren van de Wzd is op orde.
Kwaliteit van zorg is, ondanks coronamaatregelen, op pijl gebleven.
Dit komt vooral door de creativiteit en inzet van medewerkers. Daar
mogen we trots op zijn!

Sius is gestart met goed leven gesprekken
Eind 2020 is Sius bij een paar locaties gestart met het werken
vanuit de LACCS-methode.
Wat levert het op?
Sius kan zo beter nagaan of mensen met een verstandelijke en/of
meervoudige beperking een goed leven hebben.
Medewerkers kunnen zo beter methodisch werken. Dit verbetert de
kwaliteit van zorg.

Wat kan beter?
 edicatie wordt altijd goed gegeven.
M
Goed bespreken van kwartaalanalyse in team. Hiervan leren en verbeteren.
	
Tijdig evalueren in teams.

ABCDate
Vanaf 1 november kunnen cliënten van Sius gebruik maken van ABCDate.

Jan, medewerker bij de Spoorstraat, over MijnEigenPlan:

“Door de nieuwe manier van werken houden we tijd over. Deze tijd
kunnen we mooi gebruiken voor contactmomenten met de cliënt.”
10
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1.1 Zorgplannen op orde

Melissa kan het zelf prima redden
“Ik ontdekte mijn zelfvertrouwen.”

Uit de registratie van de zorgplannen in het ECD bleek dat niet alle zorgplannen op orde waren.
Er moet minimaal twee keer een zorgplanbespreking/MDO plaatsvinden binnen een termijn van
365 dagen. Het uitgangspunt is dat de zorgplannen 100% op orde zijn. Dit was niet voldoende op
orde. Sius heeft zorgteammanager een speciale verantwoordelijkheid gegeven om o.a. de actualiteit
van de zorgplannen te verbeteren. De verantwoordelijke zorgteammanager kijkt naar wat teams en
zorgteammanagers hiervoor nodig hebben. Er zijn opnieuw afspraken gemaakt over de werkwijze
waardoor een verbeterslag is gerealiseerd. Ook de registratie in Cockpit is verbeterd waardoor we de
kwaliteit van zorg verbeteren. Bij een controle van de registratie in december 2021 waren de zorgplannen
gemiddeld 94,3% op orde.

“Van volledige zorg naar vier uur per week ambulante ondersteuning,
kon ik dat aan? Ja dus! Eerst onderschatte ik mezelf. Maar stapje voor
stapje ging ik in mezelf geloven. Mijn eigen huishouden doen gaat me nu
goed af. En mijn opleiding beveiliging gaat ook prima. Als me iets dwars
zit, kan ik bij mijn begeleiders aankloppen. Soms hoeven ze er alleen
maar even te zijn, dan is het al goed.”

1.2 HKZ-keurmerk behaald

1.3 MijnEigenPlan

Sius laat zich vanaf 2021 door DNV beoordelen op de HKZ-normen. Een overstap om scherp te blijven.
In 2021 hebben alle gesprekken, inclusief inzage in dossiers, online plaatsgevonden. DNV heeft een goed
beeld gekregen van Sius.

Het afgelopen jaar is er met de locaties Hof van Flierbeek en de Spoorstraat deelgenomen aan de
Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg. De start van deze reis is begonnen in 2019. In dit jaar heeft er een
cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. In dit onderzoek kwam als zorginhoudelijk vraagstuk
naar voren dat cliënten graag meer tijd en aandacht van de begeleiding willen. Op basis van dit vraagstuk
is er samen met de betrokkenen gekeken naar een passende oplossing.

Wat gaat goed?
de ontwikkeling van Sius is op alle niveaus in de organisatie goed zichtbaar;
medewerkers en leidinggevenden gaan hier op een goede manier mee om.

De oplossing
De oplossing van dit probleem bleek tweeledig. Als technologische innovatie is er ingezet op
MijnEigenPlan. MijnEigenPlan biedt cliënten meer structuur en vergroot hun zelfstandigheid. Daarnaast
is er ingezet op procesinnovatie. Hierbij is er samen met de twee deelnemende teams gekeken waar de
piekmomenten in het rooster zaten, hoe de inrichting van de teamagenda was en hoe er omgegaan werd
met team- en cliëntafspraken.

Wat kan beter?
Sius voldoet aan vrijwel alle HKZ-normen. Maar er zijn ook een aantal verbeterpunten geconstateerd
waaraan Sius moet werken. Deze zijn op het gebied van:
registratie bekwaamheidsverklaringen voorbehouden en risicovolle handelingen;
personeelsbeleid;
projectmatig werken;
de uitwerking van de geformuleerde strategische doelstelling.

Directe cliëntcommunicatie
De inzet van de informatieborden maakt het ook mogelijk voor ondersteunende teams, zoals
Perron 8, medezeggenschap cliënten en Jouw Kans, om hun informatie direct met cliënten te delen.
De meerwaarde van deze optimalisatie van cliëntcommunicatie is dat de informatie voor cliënten
dan niet meer via de mail van de begeleiding verloopt, maar direct bij de cliënten komt.

Voor het verbeteren van deze punten is inmiddels een plan van aanpak opgesteld.
DNV heeft op grond van het positieve resultaat van de audit en het plan van aanpak voor de
verbeterpunten beoordeeld dat het HKZ-certificaat is verlengd.

In december 2021 is de implementatie, het testen en bijstellen van de oplossing afgerond bij
de twee proeflocaties.

Sius mag het HKZ-keurmerk weer met trots dragen!

Bart, cliënt bij Sius:

“Als ik terug ben, kijk ik gelijk
weer op het bord.”
12
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1.5 Onvrijwillige zorg en
de Wet zorg en dwang

1.4 Sius is gestart met goed leven gesprekken
Sius richt zich voornamelijk op mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking en ouder
wordende mensen. Binnen de organisatie ontbrak het echter nog aan een passende methodiek ter
bevordering van de kwaliteit van zorg voor deze groep mensen. Eind 2020 is binnen de locaties Anke
Marjolein, Kalverweidendijk en Roetendael gestart met het werken vanuit de LACCS-methode.

Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd)
in werking getreden. De Wzd regelt de rechten bij
onvrijwillige zorg van mensen met een verstandelijke
beperking en mensen met een psychogeriatrische
aandoening (zoals dementie). Het uitgangspunt van de
Wzd is “Nee, tenzij”. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of
onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij
er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Wat houdt de LACCS-methode in?
Het LACCS-programma biedt inzichten in de beeldvorming van mensen met een verstandelijke en/of
meervoudige beperking. Ook geeft het praktische adviezen in de zorg en begeleiding voor deze mensen.
Op deze manier kun je nagaan of deze mensen een goed leven hebben. Daarbij biedt het de mogelijkheid
om methodisch te werken. Dit verbetert de kwaliteit van zorg voor de mensen die we ondersteunen.

Onvrijwillige zorg is kort
gezegd “alles wat een cliënt
wel wil, maar niet mag en
alles wat een cliënt niet wil,
maar wel moet”.

De Wzd sluit precies aan bij waar wij als Sius voor staan: zoveel mogelijk eigen regie en waar mogelijk
eigen verantwoordelijkheid bij de cliënt. Daarvoor is het belangrijk dat we steeds in gesprek zijn over de
wensen van de cliënt over het inrichten van zijn/haar leven. En dat we blijven denken in mogelijkheden
om onvrijwillige zorg te voorkomen en terug te dringen.

Hoe werkt Sius met de LACCS-methode?
Binnen Sius hebben een aantal begeleidingsteams, zorgteammanagers en gedragsdeskundigen
informatie en scholing gekregen over de LACCS-methode. De kennis en vaardigheden die vanuit
de LACCS-scholingen verkregen zijn, worden toegepast in het werk. Besprekingen van cliënten,
zorgplanbesprekingen en MDO’s gaan vanuit de inzichten van het LACCS-programma. Voor de betrokken
cliënten vindt er minimaal één keer per jaar een gesprek plaats met deze methode. Daarnaast hebben
de pb’ers jaarlijks minimaal één zorgplanbespreking waarin ook de werkwijze van LACCS wordt
meegenomen. Tot slot vinden er maandelijks teamvergaderingen plaats waar de werkwijze van LACCS
steeds terugkomt door het delen van ervaring.

In 2021 stonden onderstaande thema’s centraal in het beleid Wzd
toezichtbezoek van de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) aan Sius;
scholingen aan medewerkers van de activiteitencentra van Sius, omdat zij cliënten ook goed
	
kennen en een waardevolle bijdrage kunnen bieden aan het bedenken en toepassen van
alternatieven;
externe toetsingen vormgeven;
actualiseren van het beleid Wzd;
procedure nood;
reparatiewet;
actualiseren en up-to-date maken van de zorgplannen Maatregelen onvrijwillige zorg;
casuïstiek besprekingen;
aanleveren document kwantitatieve gegevens aan IGJ;
procedure toetsing wilsbekwaamheid door gedragsdeskundigen.

Wat heeft LACCS opgeleverd binnen Sius?
In de afgelopen periode heeft LACCS een positieve bijdrage geleverd aan het methodisch werken met de
cliënten van de locaties:
LACCS biedt de mogelijkheid om breder naar de cliënt te kijken dan het lichamelijk welzijn.
LACCS biedt structuur voor het vormgeven van gesprekken waardoor een vollediger beeld van het
	
welzijn van de cliënt wordt verkregen.
LACCS biedt naast een werkwijze ook verdieping in de kennis over de cliënt en aanknopingspunten
	
om de praktische zorg en begeleiding op aan te passen.

Na de implementatie in 2020 zijn we nu gericht op het verder implementeren en borgen van het beleid
rondom de Wzd.

Voor andere cliënten wordt onderzocht of Triple-C, een methodiek die aansluit bij het LACCSprogramma, passend is voor het ondersteunen van de zorg en begeleiding van deze cliënten.

In juni 2021 heeft er een inspectiebezoek plaatsgevonden met het thema Wzd. De inspecteurs spraken
met cliënten, verwanten, de CCR, de persoonlijk begeleiders, gedragsdeskundigen, Wzd-functionarissen
en het management. Uit dit bezoek komt naar voren dat Sius de basis voor de verdere invoering van de
Wzd op orde heeft.

Wat gaat goed?
De basis voor verdere invoering van de Wzd is op orde.

14
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“Het kan altijd minder.”

1.6 Melding Incidenten Cliënten (MIC); leren en
verbeteren

Wat kan beter?
Scholing blijven bieden aan medewerkers zodat kennis actueel blijft.
Verder beleid ontwikkelen op het gebruik van psychofarmaca: gedragsbeïnvloedende
	
medicatie. Het uitgangspunt hierbij is dat er altijd sprake is van afbouw van
gedragsbeïnvloedende medicatie wanneer dit ingezet wordt.

Vanaf 2020 heeft Sius een nieuwe werkwijze voor het analyseren en afhandelen van incidenten: de
MIC-registratie. Het melden van incidenten wordt gebruikt om de ondersteuning te verbeteren door
incidenten in de toekomst te voorkomen.

Toepassing maatregelen

Reflecteren in teams

In 2021 zijn zorgplannen met onvrijwillige zorg gesloten, omdat er een goede afbouw heeft kunnen
plaatsvinden of er alternatieven zijn gevonden. Dit gaat onder andere om de toepassing binnen de
categorie ‘beperking van de bewegingsvrijheid’. Zo bleek een rolstoelband niet noodzakelijk en konden
ook bedhekken/gordels afgebouwd worden.

Het reflecteren in teams is een juiste invulling van de missie, visie en kernwaarden van Sius.
Hoe kunnen we leren van de kennis en ervaring van collega’s om de ondersteuning te verbeteren?
Tijdens de teambespreking bespreken teams (bijna) incidenten. We nemen een afgewogen beslissing
van welke incidenten de teams bespreken. Op basis van deze analyse formuleren we acties en/of
preventieve maatregelen. Deze leggen we vast in het meldingsformulier.

Ook zien we dat cliënten in de categorie ’beperking van de vrijheid het eigen leven in te richten’ op
sommige maatregelen geen verzet meer laten zien. In plaats daarvan gaan deze cliënten akkoord met
gemaakte afspraken, omdat het hen bijvoorbeeld rust oplevert.

Wat gaat goed?
Het totaal aantal kwartaalanalyses is ten opzichte van 2020 weer licht gestegen.
Er zijn enkele teams waar deze teamreflectie meerdere keren per jaar plaatsvindt.

In 2021 is een toename van zorgplannen rondom het gebruik van gedragsbeïnvloedende medicatie.
Wanneer deze medicatie gegeven wordt ter beïnvloeding van gedrag, zonder dat een onderliggende
ziekte bepaald is, valt het gebruik hiervan binnen de Wzd. In dit geval horen we de maatregel op te nemen
in het zorgplan. En toe te werken naar afbouw van de medicatie. Binnen Sius is hiervoor onvoldoende
aandacht geweest. Er is opnieuw gekeken naar hoe vaak de gedragsbeïnvloedende medicatie wordt
gebruikt. En of hiervan een maatregel is opgenomen in het zorgplan. Hierdoor is het aantal maatregelen
in de zorgplannen toegenomen.

Wat kan beter?
In alle teams vindt een kwartaalanalyse plaats.
	
Alle medicatie wordt goed gegeven.
	
De kwartaalanalyse en medicatieveiligheid worden onder de aandacht gebracht bij de
aandachtsfunctionarissen Cliëntveiligheid en in de bijeenkomsten besproken. Beide onderwerpen
komen ook terug in de interne audits.

De maatregel nood is in 2021 slechts eenmalig ingezet bij een agressie-incident. Gemiddeld genomen
is er in 2021 bij ongeveer 11% van de cliënten sprake van een maatregel onvrijwillige zorg. De meeste
maatregelen bevinden zich in de categorie ’beperking van de vrijheid het eigen leven in te richten’.

1.7 ABCDate

Kwantitatieve analyse 2021 cliënten met onvrijwillige zorg
De Wzd onderscheidt negen categorieën onvrijwillige zorg (OZ). De Inspectie vraagt van de zorgaanbieder
kwantitatieve gegevens aan te leveren over onvrijwillige zorg in het jaar 2021.

Onvrijwillige zorg toegepast

Unieke
Unieke
Unieke
aantallen
aantallen
aantallen
jul-dec 2020 jan-jun 2021 jul-dec 2021

Totaal aantal cliënten 24u zorg Wlz.

399

400

387

Totaal aantal cliënten dat géén OZ heeft ontvangen.

362

363

346

Totaal aantal cliënten dat OZ heeft ontvangen.

34

37

41

Aantal cliënten opgenomen o.b.v. besluit tot
opnamen CIZ (art.21 Wzd).

3

3

3

Aantal cliënten opgenomen o.b.v. RM of IBS.

0

0

0
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In 2021 heeft Sius samen met Estinea en Elver onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden
voor het vinden van vriendschap en/of een relatie voor mensen met een verstandelijke beperking.
We hebben voor de cliënten van Sius de wens om de kansen op contact, vriendschap en misschien wel
een relatie te vergroten. Vanaf 1 november kunnen cliënten van Sius gebruik maken van ABCDate.
We gaan ontdekken wat deze manier van ontmoeten voor onze cliënten kan opleveren.
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ABCDate

Scoor je PR!

Sius heeft voor ABCDate gekozen als landelijke organisatie met een website, app en live
ontmoetingsavonden. Zo denken wij een grote groep binnen onze doelgroep te ondersteunen.
ABCDate is zeker niet alleen voor daten en vinden van een relatie. Maar ook voor het vinden van
contacten en vriendschap.

Begin 2021 heeft Sius vanuit de
nieuwe samenwerking meegedaan
met de activiteit Scoor je PR!. Met de Scoor
je PR! app van Special Olympics Nederland leren
sporters met een verstandelijke beperking hoe zij hun
kracht, balans, uithoudingsvermogen en gezonde leefstijl
kunnen verbeteren. Zo’n 35 cliënten vanuit Sius deden hier aan
mee. Een grote groep deelnemers kwam vanuit AC Het Centrum.
Op een leuke, speelse manier werden ze uitgedaagd om elke keer een
stapje extra te doen. De deelnemers werden wekelijks ondersteund door een
professional.

Cliënten kunnen chatten, prikbordberichtjes plaatsen en profielen van anderen bekijken. Ook kunnen
cliënten zich aanmelden voor een ABCDate-avond. In 2021 waren deze avonden alleen online. De eerste
fysieke avond is in april 2022.

Wat kan beter?
Iedereen binnen Sius informeren en enthousiast maken voor de mogelijkheden van ABCDate.
	
Hoe meer deelnemers er zijn hoe groter de kans op een match is.
Begeleiders en deelnemers faciliteren, zodat ze digitaal gebruik kunnen maken van ABCDate.
Werven van vrijwilligers om deelnemers te ondersteunen met het gebruik van het programma.

1.9 De invloed van corona

Heb je vragen?

Ook in 2021 hadden we te maken met corona. Een groot deel van het jaar hadden cliënten en
medewerkers te maken met maatregelen als lockdown en quarantaine. Om de veiligheid van onze
cliënten en medewerkers te garanderen zijn er diverse plannen bedacht om besmettingen te voorkomen.
We volgden hierbij de landelijk maatregelen. Voor cliënten werd zoveel mogelijk maatwerk toegepast.

Werkgroep Vriendschap & Relatie is te bereiken via mail: ontmoeten@sius.nl

1.8 Cliënten stimuleren om meer te bewegen

Kwaliteit van zorg

In 2021 zijn er een aantal activiteiten geweest vanuit de werkgroep vitaliteit.

De kwaliteit van zorg is, ondanks alle coronamaatregelen, op pijl gebleven. Dit wordt vooral
toegeschreven aan de creativiteit en inzet van medewerkers. De verdieping en ontwikkeling van de
kwaliteit van zorg vraagt wel op lange termijn meer mogelijkheden voor fysiek overleg in het team.
Medewerkers hebben de reflectie in het team nodig om te verdiepen en te kunnen groeien.

Samen Uniek Sporten Achterhoek
Sius, Elver, Estinea, Zozijn en Achterhoek in Beweging hebben een nieuw contract ondertekend:
Samenwerking Uniek Sporten Achterhoek. Samen hebben we de doelstelling om de komende drie jaar
voor mensen met een beperking initiatieven te ontwikkelen, uit te voeren en te ondersteunen op het
gebied van sport, bewegen en een gezonde leefstijl.

Het belang van testen
Bij de oplopende besmettingen vanaf november 2021 werd het belang van testen steeds duidelijker.
Om de cliënten en de zorgteams te ondersteunen bij het testen heeft Sius een testteam opgezet.
Medewerkers uit de ondersteunende teams zijn geschoold om het testen van cliënten op locatie uit te
voeren.

Boostervaccinatie
In samenwerking met de Twentse Zorgcentra, Aveleijn, InteraktContour en Estinea werd het voor cliënten
en medewerkers mogelijk om al midden december een boostervaccinatie te ontvangen.
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1.10 En verder in 2021

Nienke ging op zichzelf wonen
“Dat ik het zelf kan is een fijn gevoel.”

Interne audits
Het uitvoeren van interne audits is een normaal onderdeel van het gesprek over goede ondersteuning.
(Staf)medewerkers van Sius voeren deze interne audits systematisch uit in de zorgteams.

“Ik woon sinds een tijdje zelfstandig, in een appartement
van de Gieterijstraat in Gaanderen. Zelf de regie nemen
zonder je familie om je heen is best een avontuur.
Samen met mijn begeleider lukt dat steeds beter.
Het is mooi om te ontdekken hoe je steeds
zelfverzekerder wordt. Dat ik zo zelfstandig
kan zijn, geeft me een heel fijn gevoel.”

Wat gaat goed?
De registratie in het Kwaliteitsportaal.
De auditees zijn gedreven en gemotiveerd om de juiste dingen te doen.
De voorbereiding van de audit is goed; benodigde formulieren zijn aanwezig ter inzage.
Auditees ervaren de audits als prettig. Het geeft hen inzicht in:
- de verwachte werkwijze en samenhang van de onderwerpen;
- de stand van zaken van het team ten opzichte van deze verwachte werkwijze;
- de acties die nodig zijn om het gewenste resultaat te behalen;
-	een audit geeft de mogelijkheid om onderwerpen, die bij de locatie leven,
onder de aandacht te brengen.

Wat kan beter?
Scholing, teamreflectie en opstellen teamontwikkeldoelen. Punten zijn niet voldoende opgepakt
	
door corona: digitaal vergaderen en digitaal scholen is minder effectief.
Tijdig evalueren.
	

Meldingen Inspectie IGJ
Dit jaar is er één melding gedaan van een incident bij de IGJ. De IGJ heeft deze melding niet in
behandeling genomen, omdat er in dit geval geen sprake was van een verplichte melding volgens de wet.
Sius heeft wel een intern onderzoek gedaan om hiervan te leren en verbeteren.
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2. In gesprek over
cliëntervaringen
In de missie en visie van Sius staat bij de ondersteuning
de kwaliteit van leven van de cliënt, gezien door de
ogen van de cliënt, centraal: ‘Onze cliënt en zijn
gewenste kwaliteit van leven staan altijd voorop en
de cliënt ervaart dit ook. De cliënt is tevreden over
de ondersteuning van Sius.’ Het is belangrijk om
hier continu samen over in gesprek te zijn.
Zo kunnen we de ondersteuning aan cliënten
blijven verbeteren.

We stellen onszelf regelmatig de vraag hoe tevreden de cliënt
en/of vertegenwoordiger is over de ondersteuning die we
bieden. De uitkomsten hiervan bespreken we tijdens de
zorgplanbespreking. Zo zorgen we ervoor dat we continu
reflecteren, afspraken maken en verbeteringen doorvoeren
waar dat nodig is. Ook doen we regelmatig onderzoek
naar cliëntervaringen om te horen hoe cliënten de
ondersteuning van Sius ervaren. Dit doen we voor
verschillende doelgroepen.
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2. In gesprek over cliëntervaringen
De cliënt is tevreden over de ondersteuning van Sius.
Het is belangrijk om hier continu samen over in gesprek te zijn.
Ontdek hier in het kort wat hierover in hoofdstuk 2 wordt uitgelegd.
Cliëntervaringsonderzoek

Boostervaccinatie

V oor het eerst hebben alle ambulante cliënten meegedaan.
Jeugd op locatie.
Volwassen cliënten wonen.

In samenwerking met de Twentse Zorgcentra, Aveleijn, InteraktContour en
Estinea werd het voor cliënten en medewerkers mogelijk om al midden
december een boostervaccinatie te ontvangen.

Medezeggenschap

Impact van corona op cliënten

Vanaf 1 april heeft iedere locatie een aandachtsfunctionaris
medezeggenschap en communicatie.

De invloed van corona was voor iedereen groot in 2021. De coronamaatregelen
en de quarantainemaatregelen bij besmettingen, betekenden voor iedereen
beperkingen in het sociale leven.

Sius is gestart met goed leven gesprekken

Wat gaat goed?

Eind 2020 is Sius bij een paar locaties gestart met het werken vanuit
de LACCS-methode.

 p elke locatie is de medezeggenschap geregeld.
O
Cliënten zijn tevreden over de ondersteuning van begeleiders.
Daginvullingen van cliënten worden vaker en individueler bepaald.
Hier zijn cliënten blij mee.

Wat levert het op?
Sius kan zo beter nagaan of mensen met een verstandelijke en/of
meervoudige beperking een goed leven hebben.
Medewerkers kunnen zo beter methodisch werken.
Dit verbetert de kwaliteit van zorg.

Wat kan beter?
 ewoners doen voldoende leuke dingen met elkaar op de locaties.
B
Meer contact tussen persoonlijk begeleider en cliënt.
Op alle locaties praten met cliënten over het eten op locatie.

Cliënten Burgemeester Smitsstraat:

“Wij zijn blij dat de begeleiders nu zelf het bewonersoverleg
doen. We hebben vertrouwen in jullie. We denken dat er zo
beter actie wordt ondernomen door het team wanneer er
wat is, of besproken wordt”.
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2.1 Medezeggenschap cliënten - Wet medezeggenschap
cliënten zorginstellingen

Ontdek medezeggenschap bij
de Burgemeester Smitsstraat

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) regelt de medezeggenschap van cliënten bij
zorginstellingen. Sius is stapsgewijs bezig om de uitvoering van de wet vorm te geven. Zo gaan we op elke
locatie van Sius in gesprek met cliënten over onderwerpen die de cliënten als groep aangaan. Het doel
hiervan is om de cliënten als groep te laten praten en ook als groep hun eigen keuzes te laten maken.

aandachtsfunctionaris medezeggenschap
en communicatie.

“Dit is echt kijken door de ogen van
de cliënt” - Marijan Gussinklo,

Maatwerk

“Samen met de cliënten zijn we in gesprek gegaan over
de inrichting en het gebruik van de Soos. Belangrijk
hierbij was dat iedereen mee kon doen. Hiervoor
moesten we het voor iedereen begrijpelijk maken. Het
visueel maken speelde hierbij een belangrijke rol. We hebben een PowerPoint gemaakt en gebruik
gemaakt van fysieke materialen. Op deze manier konden we de cliënten echt betrekken bij het gebruik
en de inrichting van de Soos.

Vanaf 1 april heeft iedere locatie een aandachtsfunctionaris medezeggenschap en communicatie. Deze
medewerker van het team is o.a. verantwoordelijk voor het organiseren van medezeggenschap cliënten
op locatie (voorheen woonoverleggen met externe ondersteuning). De cliëntgroep op locatie bespreekt
samen welke manier van in gesprek gaan bij de groep past.

Leren van elkaar
In 2021 zijn de aandachtsfunctionarissen twee keer samen gekomen. In de eerste bijeenkomst is hun rol
besproken. In de tweede bijeenkomst zijn successen en dilemma’s met elkaar gedeeld. Op deze manier
leren we van en met elkaar.

Laat je horen
Tijdens het bewonersoverleg kwamen verschillende vragen voorbij. Waar wordt de Soos nu voor
gebruikt? Wat vinden jullie fijn in de Soos? Wat is minder fijn en zou je liever anders zien?
Enkele opmerkingen waren ‘Het licht schittert in mijn bril’ en ‘Voor mijn hoorapparaat klinkt het hier
veel te hol.’ Samen hebben we nagedacht over wat hiervoor nodig zou zijn.

Ontwikkelpunt
I n 2021 is gestart met een onderzoek naar welke raakvlakken er zijn tussen de verschillende
medezeggenschapsorganen: de OR, CCR en CVR. En of samenwerking van medezeggenschapsorganen
wenselijk is. In 2022 ronden we dit onderzoek af. Vervolgens wordt hieraan een vervolg gegeven.

2.2 Resultaten cliëntervaringsonderzoek
In de missie en visie van Sius staat het ondersteunen van de kwaliteit van leven van de cliënt centraal.
Sius gebruikt diverse instrumenten en methoden om de kwaliteit van zorg en ondersteuning te bewaken.
En de tevredenheid van de cliënten te monitoren.

Cliënten Burgemeester Smitsstraat over
het locatieoverleg:

2.2.1 Resultaten volwassenen wonen

“Wij zijn blij dat de begeleiders nu zelf het bewoners
overleg doen. We hebben vertrouwen in jullie. We denken
dat er zo beter actie wordt ondernomen door het team
wanneer er wat is, of besproken wordt”.

In 2021 heeft Sius alle volwassen cliënten die verblijven op locatie benaderd om deel te nemen aan dit
onderzoek. Het cliëntervaringsonderzoek is uitgevoerd met de vragenlijst “Cliënten aan het woord” van
Ipso Facto. Aan het onderzoek hebben 276 van de 388 cliënten deelgenomen.
De resultaten van 2021 komen grotendeels overeen met de resultaten van 2019.
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Wat gaat goed?

Jeffrey voelt zich fijn op de Elfenbank

1.	Op verzoek van de CCR is een vraag gesteld over de tevredenheid over de ondersteuning van de
begeleiders tijdens de coronaperiode. Bijna 90% oordeelt positief over de ondersteuning en uitleg
tijdens de coronaperiode.
2.	De aandachtspunten “Cliënten ervaren niet altijd dat de begeleiders bij dagbesteding genoeg tijd
voor hen hebben” en “Cliënten ervaren niet altijd dat ze een leuke dagbesteding hebben bij Sius”
zijn verbeterd ten opzichte van 2019.

“Elke dag ontdek je wel iets nieuws!”

“Ik woon op de Elfenbank met twaalf anderen, best een grote club. Het was
meteen een lekker gevoel toen ik er kwam. Door de gezellige sfeer, de mensen
en de begeleiding. Alles is heel erg fijn bij ons, echt een thuis. Je ontdekt hier
ook hoe je prettig met anderen overweg kunt. En waar je goed in bent.
Of juist niet goed en hoe je daar weer mee kunt omgaan. Zoals rekenen…
Ik ontdek elke dag wel weer iets nieuws!”

Wat kan beter?
1.	Cliënten ervaren niet altijd dat zij voldoende leuke dingen doen samen met andere bewoners van
de locatie. De vraag is op voorstel van de CCR toegevoegd en scoort niet hoog.
	Plan van aanpak 2022:
		Om dit te verbeteren maakt Sius samen met de aandachtsfunctionarissen medezeggenschap en
communicatie een plan.

2.2.2 Resultaten jeugd op locatie

In 2021 heeft Sius alle cliënten jeugd op locatie benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek.
Het cliëntervaringsonderzoek is uitgevoerd met de vragenlijst in MijnMening. Aan het onderzoek
hebben 35 van de 53 jongeren deelgenomen.

2.	Cliënten ervaren niet altijd genoeg contact met de persoonlijk begeleider.
Dit punt is ook in 2019 benoemd als verbeterpunt.
	Plan van aanpak 2022:
	Er moet gemiddeld één keer per week contact zijn tussen persoonlijk begeleider en cliënt.
Daarnaast moet er bij jaargesprekken en MDO/zorgplanbespreking gekeken worden of dit genoeg
gebeurt. Ook bespreken teams het in het teamoverleg.

Totale tevredenheidscijfer
Het totale tevredenheidscijfer is een 7,1. Dat is iets lager dan in 2020. Toen scoorde de gemiddelde
tevredenheid een 7,7.

Wat gaat goed?

3.

Cliënten ervaren niet altijd dat begeleiders goed naar hen luisteren.
Dit punt is ook in 2019 benoemd als verbeterpunt.
	Plan van aanpak 2022:
	Om dit te verbeteren praten we met de teams en met medezeggenschap. Samen maken we
afspraken hoe we dit kunnen verbeteren.

	Bejegening scoort al meerdere jaren het hoogst qua tevredenheid. In 2021 is de tevredenheid over
de bejegening een 7,8. Het cijfer is opgebouwd uit meerdere vragen die betrekking hebben op de
begeleiding en de hulp die de jongeren ervaren. Ook bij individuele scores van jongeren die minder
tevreden zijn, scoort de bejegening goed. Er zijn wel verschillen per locatie qua totale tevredenheid
en specifiek op vraagniveau.

4.

Cliënten ervaren niet altijd dat het eten lekker is.
Dit punt wordt opnieuw als verbeterpunt genoemd.
	Dit punt speelt een belangrijke rol in het dagelijkse leven van cliënten.
	Hoe kunnen cliënten en medewerkers op de locatie realiseren dat cliënten het eten lekker vinden?
In de locatierapportages en de individuele rapportages zijn hierover meerdere opmerkingen
geplaatst en hebben cliënten voorstellen gedaan hoe het eten kan verbeteren.
	Plan van aanpak 2022:
	Medewerkers praten op elke locatie met cliënten en vertegenwoordigers over hoe Sius kan zorgen
dat het eten lekker wordt op locaties.

Wat kan beter?
Als belangrijkste aandachtspunt geven de jongeren de (on)rust op de groep aan.
Ook geven jongeren aan dat zij weinig mee mogen denken bij de groepsregels.

2.2.3 Resultaten ambulante hulpverlening

In 2021 heeft Sius alle cliënten ambulante hulpverlening benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek.
Het cliëntervaringsonderzoek is uitgevoerd met een vrije vragenlijst in MijnMening. Het is voor het eerst
dat alle cliënten ambulante hulpverlening zijn benaderd voor een cliëntervaringsonderzoek vanuit Sius.
Aan het onderzoek hebben 158 van de 331 cliënten deelgenomen.

Ook dit jaar hebben cliënten specifieke opmerkingen toegevoegd. De opmerkingen worden
geanonimiseerd teruggekoppeld naar de locaties.

Resultaat
100% van de deelnemers aan het onderzoek is tevreden over de begeleiding van Sius.
154 van de 158 geven aan dat hun doelen aansluiten bij hun wensen.
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2.5 Verbeteren op basis van klachten

Samen aan zet!
Het is heel fijn dat zoveel cliënten hun ervaringen hebben aangegeven. Wat gaat goed en wat kan beter?
Alle resultaten zijn teruggekoppeld aan het MT en de teams. In het teamoverleg bespreken de teams met
elkaar welke goede punten ze kunnen behouden. En maken ze afspraken over de verbeteringen. Ook met
de cliënten op de locaties worden de resultaten besproken om samen met de cliënten de aanpassingen
te organiseren. Samen aan zet!

We hebben binnen Sius drie vertrouwenspersonen voor cliënten. Eén vertrouwenspersoon vanuit Sius voor
langdurig wonen. Eén vertrouwenspersoon van Stichting Advies- en Klachtenbureau (AKJ)/Zorgbelang voor
jeugd. En één vertrouwenspersoon onvrijwillige zorg van Adviespunt Zorgbelang. Zij gaan met cliënten in
gesprek als er vragen of klachten zijn. Of als ze hun ervaringen willen bespreken. De vertrouwenspersonen
komen op locatie, zodat cliënten gemakkelijk contact kunnen leggen. Ook zijn de vertrouwenspersonen via
Whatsapp of telefonisch te bereiken.

2.3 Impact van corona op cliënten

2.5.1 Vertrouwenspersoon langdurig wonen

De impact van corona was voor iedereen groot in 2021. De coronamaatregelen en vooral de
quarantainemaatregelen bij besmettingen, betekenden voor iedereen beperkingen in het sociale leven.

Ook 2021 was weer een uitdagend jaar voor de vertrouwenspersoon. Door de coronamaatregelen moesten
veel contacten en gesprekken telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden. Dit vroeg van beide kanten extra
inzet om een goed beeld te krijgen van de situatie. Zeker bij mensen met een verstandelijke beperking
bestaat de communicatie voor een groot deel uit lichaamstaal. Dat mis je als je telefonische of digitaal moet
werken. Daar waar het kon, heeft de vertrouwenspersoon cliënten zoveel mogelijk fysiek geconsulteerd.

Ondersteuning van begeleiders
In het cliëntervaringsonderzoek is een vraag gesteld over de tevredenheid over de ondersteuning van de
begeleiders tijdens de coronaperiode. 90% oordeelt positief over de ondersteuning en uitleg tijdens de
coronaperiode.

Wet zorg en dwang en coronamaatregelen

Boostervaccinatie

De vertrouwenspersoon heeft dit jaar geen klachten of vragen gehad die specifiek met de coronamaartregelen
te maken hadden. De maatregelen waren minder ingrijpend dan in 2020. Ook zijn we als maatschappij al een
beetje gewend aan het leven met de maatregelen. De vertrouwenspersoon is dit jaar niet benaderd voor een
klacht of probleem over de onvrijwillige zorg.

Voor veel cliënten was het in 2021 nog niet mogelijk een boostervaccinatie te ontvangen door de GGD.
Door een samenwerking met andere zorgorganisaties kon Sius toch al in december veel cliënten een
boostervaccinatie geven. De vaccinaties vonden deels op de locaties plaats en deels op het hoofdkantoor
van Sius. De cliënten waren erg blij met deze actie.

In 2021 is door 15 verschillende cliënten, ouders/vertegenwoordigers een verzoek ingediend met de vraag
om ondersteuning of een gesprek. Hiervoor heeft de vertrouwenspersoon 74 gesprekken gevoerd. Zoveel
mogelijk fysiek, deels telefonisch, deels digitaal of via beeldbellen. In enkele gevallen wilde men alleen het
verhaal vertellen. Een luisterend oor met enkele adviezen en/of bevestigingen waren dan voldoende om
verder te kunnen met de persoonlijke vragen of problemen. In 13 gevallen was er sprake van een klacht of
onvrede. Er waren acht ernstige klachten over de manier waarop de begeleiding en management om zijn
gegaan met de situatie en gemaakte afspraken rondom cliënt of ouders/vertegenwoordigers. Vier cliënten
hebben geklaagd over het wonen op de voorziening en de ondersteuning hierbij.

2.4 Werken en activiteiten
In 2021 zijn daginvullingen van cliënten vaker en individueler bepaald. Cliënten, medewerkers van de
woonlocatie en medewerkers van de dagbestedingslocatie kijken waar de kracht van de cliënt ligt en wat
hem gelukkig maakt. Dit leidt tot een verandering in daginvulling en dagbesteding op locatie. Hierdoor
ontstaat onder andere meer rust en leefplezier bij een cliënt.

Corona

De cliënt en ouder/vertegenwoordiger zijn ondersteund bij gesprekken met de begeleiding of teammanager
en bestuurder. Hierdoor waren de meeste knelpunten goed op te lossen. De vertrouwenspersoon geeft aan
dat dit ook zeker te maken heeft met de opstelling van de medewerkers, management en bestuurder.
Zij hebben positief, open en coöperatief meegewerkt. Drie zaken lopen nog. Daarvoor wordt gezocht naar
een goede oplossing.

In 2020 konden cliënten door corona langdurig niet of slechts gedeeltelijk naar de dagbesteding. In 2021
konden de cliënten blijven deelnemen aan de dagbesteding. Hier zijn cliënten erg tevreden over. Dit blijkt
ook uit het cliëntervaringsonderzoek.

Willy Bennink, vertrouwenspersoon

“Over het algemeen blijkt dat de vertrouwenspersoon
een preventieve functie heeft in het tijdig bespreekbaar
maken van vragen, problemen en klachten.”
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2.5.2 Vertrouwenspersoon jeugd

2.5.3 Vertrouwenspersoon onvrijwillige zorg

De vertrouwenspersoon van Advies- en Klachtenbureau Jeudzorg (AKJ) voerde in 2021 het
vertrouwenswerk uit binnen Sius. De vertrouwenspersoon is er voor de jongeren die wonen op de
leefgroepen en ambulant. In 2021 zijn er in totaal 240 bezoeken afgelegd aan de volgende groepen:
Aaltenseweg, Europaweg, Huygensstraat, Lichtenvoordseweg, Lindeboomweg en de Tongerlosestraat.
Dit is lager dan in 2020 (269). Dit komt door corona en door afwezigheid van de vertrouwenspersoon.

Zichtbaarheid Cliëntvertrouwenspersoon Wzd

Contact vertrouwenspersoon
2020

41

2021

8

Op 1 januari 2020 werd de Wet zorg en dwang (Wzd) ingevoerd. In deze wet werd de
Cliëntvertrouwenspersoon Wzd (Cvp Wzd) verankerd. Cliënten (en hun vertegenwoordigers) kunnen een
beroep doen op deze vertrouwenspersoon. Voor Sius is dit een cliëntvertrouwenspersoon die verbonden
is aan het Adviespunt Zorgbelang.

Sius geeft cliënten en verwanten informatie hoe zij om kunnen gaan met een klacht, vraag of probleem
bij onvrijwillige zorg. Deze informatie staat op de website en in de informatiemap.

De vertrouwenspersoon bezoekt de
groepen één keer in de drie weken.
Op de locatie Tongerlosestraat is dit elke
twee weken.

Acties informele route
Gesprek medewerker

Wat gaat goed?
De samenwerking tussen Klachtenfunctionaris Willy Bennink en de Cliëntvertrouwenspersoon Wzd.
Er is periodiek overleg en tussendoor zijn de lijnen kort.
De voorlichting van de Cliëntvertrouwenspersoon Wzd aan de Centrale Verwantenraad.
	De Cliëntvertrouwenspersoon Wzd heeft geen signalen afgegeven aan Sius voor verbetering
van structuur van de zorg.

Resultaat acties
informele route

6
3

Overige activiteiten

Wat kan beter?

1

Gesprek leidingggevende
Management

0

Schriftelijke afdoening

0

	Vanwege de coronabeperkingen konden de themabijeenkomsten Wzd en cliënten overleggen
op locaties niet doorgaan. De Cliëntvertrouwenspersoon Wzd kon nog niet aansluiten bij de
bijeenkomsten en cliënten overleggen op locaties.

Afgebroken 3
(30%)
Opgelost 7
(70%)

In 2021 is er geen Wzd-kwestie binnengekomen voor Sius bij de Cliëntvertrouwenspersoon Wzd.
De Cliëntvertrouwenspersoon Wzd is in overleg met Sius om te bespreken welke (aanvullende) afspraken
nodig zijn voor de uitvoering van het cliëntenvertrouwenswerk voor 2022.

Acties formele route
Bezwaar/beroep

0

Klachtencommissie

0

2.5.4 Externe klachtencommissie

Sius heeft in de klachtenprocedure voor cliënten de mogelijkheid opgenomen om (kosteloos)
een klacht in te dienen bij een externe klachtencommissie. Sius is hiervoor aangesloten bij de
Klachtencommissie Pluryn.

Groepsbezoeken en voorlichtingen
Informele acties

10

Formele acties

0

Signalen

0

Groepsbezoeken

240

Voorlichtingen

2

Groepen bezocht

15

Jeugdhulpverlening
groep

Jeugdhulpverlening
ambulant

Overig

De klachtencommissie heeft in de jaren 2019, 2020 en 2021 geen klachten ontvangen voor Sius.

226
1

14
0

0

Groepsbezoeken

1

Voorlichtingen
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3. Versterken van
medewerkers
Sius geeft de betrokkenheid van medewerkers de
ruimte. We creëren een omgeving en een werkwijze
met alle ruimte om te ontdekken wat de cliënt
gelukkig maakt. Zodat onze medewerkers zelfstandig
en met collega’s dát kunnen doen wat op dat
moment het best past. Daar krijgen onze
medewerkers de betrokkenheid van de
organisatie voor terug. We ondersteunen onze
medewerkers volop om alles uit zichzelf te
halen. En daar worden de mensen die we
ondersteunen weer blij van.
2021 was een druk jaar met veel ontwikkelingen. We werkten
samen hard aan onze visie. De verandering van de nieuwe
naam en daarmee onze nieuwe belofte, maakt dat
we onze werkwijze nog meer willen optimaliseren.
Daarnaast speelde corona ook nog. Dit zorgde voor
veel ziekte en wisselingen in teams. Dit vroeg veel van
onze medewerkers. Naast dat er veel speelde in de
ontwikkeling van de organisaties, moesten de teams
ook de zorg en alles in de teams draaiende houden.
Ondanks dat hebben we samen veel bereikt. In dit
hoofdstuk lees je wat ons gelukt is en waar we
nog aan moeten werken.
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3. Medewerkers in gesprek met elkaar
Verhuisd

Sius geeft de betrokkenheid van medewerkers de ruimte. We creëren
een omgeving en een werkwijze met alle ruimte om te ontdekken wat
de cliënt gelukkig maakt. Ontdek hier in het kort wat hierover in
hoofdstuk 3 wordt uitgelegd.

De kantoormedewerkers zitten vanaf april weer in een
gebouw bij elkaar. Dit kantoor staat in Groenlo.

Verzuimbeleid
Door corona is het ziekteverzuim gestegen.

Digitale teamvergaderingen
In 2021 werd er vrijwel alleen digitaal vergaderd.

Vrijwilligersbeleid

Nieuwe naam en belofte

In 2021 is er een start gemaakt met een nieuw vrijwilligersbeleid.
Het belangrijkste uitgangspunt is dat het vrijwilligerswerk bijdraagt
aan de kwaliteit van leven van de mensen die Sius ondersteunt.

Vanaf november heten wij Sius. En is onze nieuwe belofte Leven is ontdekken.

Voldoende deskundige medewerkers

Doelmatig en efficiënt inzetten van personeel

 m de basisdeskundigheid te behouden, zijn scholingen
O
online gegeven.
Er is gestart met werkcolleges voor persoonlijk begeleiders.
Er is aangegeven hiermee door te willen gaan in 2022.

De werkdruk wordt als hoog ervaren. Dit komt doordat er veel wisselingen in
de teams zijn. Ook is er op dit moment weinig zorgpersoneel te krijgen.
In het medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn hier vragen over gesteld.

Wat gaat goed?

Sluiting locaties van Sius

 e teamtaken krijgen steeds beter vorm.
D
De inzet van personeel in de zorgteams wordt meer afgestemd
op wat cliënten nodig hebben.
Medewerkers kunnen terecht bij een onafhankelijke
vertrouwenspersoon.

In 2021 zijn enkele locaties gesloten: Aaltenseweg, Naschoolse Opvang en
Behandeling en logeerhuis Varsseveld. Dit was nodig om de zorg betaalbaar
te houden. In samenwerking met cliënten en verwanten is er gezocht naar
een andere passende oplossing.

Corona

Wat kan beter?

Ondersteunende teams werkten zo veel mogelijk thuis.

 ekwaamheden bij voorbehouden handelingen worden goed geregisterd.
B
Er vinden voldoende teamreflecties plaats. En hiervan wordt een
verslag gemaakt.
Meer aandacht voor de werkdruk.

Boostervaccinatie
Medewerkers ondersteunden bij het geven van de boostervaccinatie. Hierdoor
konden in korte tijd cliënten en medewerkers van Sius een vaccinatie krijgen.

“We zijn nog lang niet klaar met ontdekken.
We zijn pas net begonnen!”
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3.1 Teamreflecties

3.3 Voldoende deskundige medewerkers

Afgelopen jaren hebben we ingestoken op de introductie van de teamreflecties. Teams zijn wel gewend
om met elkaar te praten, maar zijn niet gewend om het resultaat en de vervolgacties uit het overleg vast
te leggen. Het uitvoeren van teamreflecties en de verslaglegging hiervan is de eerste stap.

Sius streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg. Onze focus ligt op de kwaliteit
van leven, gezien door de ogen van de cliënt. We kunnen dit alleen bereiken met betrokken, bevlogen en
deskundige medewerkers.

Wat gaat goed?

Wat ging goed?

	Langzamerhand wordt in enkele teams in de verslaglegging van de teamreflectie een mooie
methodische cirkel zichtbaar. Bespreken, analyseren, afspraken maken en evalueren.

	Sius stuurt op een financieel gezond aanbod. De organisatie ondersteunt teams om de uitgaven in
het team af te stemmen op de inkomsten van de indicaties van de mensen die we ondersteunen.
	De personele inzet in zorgteams werd meer afgestemd op wat de mensen die we ondersteunen
nodig hebben, passend bij hun indicatie.
	Er is gestart met naschoolse behandeling.
	Scholingsbijeenkomsten konden niet fysiek doorgaan. Om de basisdeskundigheid te behouden, zijn
scholingen online gegeven.
	Er is gestart met werkcolleges voor persoonlijk begeleiders. In deze werkcolleges wordt aandacht
besteed aan de zorgplansystematiek, het werken met het cliëntdossier, verantwoordelijkheden en
samenwerking. De werkcolleges voor persoonlijk begeleiders bevallen goed en meerdere teams
hebben aangegeven hiermee door te willen gaan.

Wat kan beter?
De verslaglegging van de teamreflecties vindt altijd plaats.
Sius heeft een zorgteammanager speciale verantwoordelijkheid gegeven om onder andere de
teamreflecties en verslaglegging verder vorm te geven. De verantwoordelijke zorgteammanager kijkt naar
wat teams en zorgteammanagers nodig hebben om dit te verbeteren. En hoe de organisatie hier het best
in kan ondersteunen.

Wat kan beter?

3.2 Digitale teamvergaderingen

	De HKZ-audit benoemt dat Sius de registratie van bekwaamheden bij voorbehouden handelingen
moet verbeteren.

In 2021 vonden teamvergaderingen plaats binnen de kaders van coronamaatregelen; vrijwel
alleen digitaal vergaderen. Digitaal vergaderen brengt veel uitdagingen met zich mee. In digitale
teambijeenkomsten bespreken teams zoveel mogelijk cliëntsituaties en Melding Incidenten Cliënten
(MIC). Alleen het overstijgend reflecteren (teamreflecties) is veel lastiger of bijna niet mogelijk. Dit komt
omdat de presentatie van de gegevens digitaal niet of nauwelijks mogelijk is. Dit gebeurt in een fysiek
overleg op een groot scherm. Ook de uitwisseling van emoties en persoonlijke overwegingen om de
gewenste diepgang te krijgen ontbreekt tijdens digitaal vergaderen. Tot slot is verslaglegging in het
Kwaliteitsportaal tijdens de vergadering niet mogelijk. Ook vindt dit achteraf niet altijd plaats.

	Plan van aanpak 2022:
	De registratie gaan we volledig digitaal inrichten. Het doel hiervan is dat we de bekwaamheid van
medewerkers overzichtelijk registreren en op afstand inzichtelijk is.

Sluiting locaties van Sius
In 2021 zijn enkele locaties gesloten: Aaltenseweg, Naschoolse Opvang en Behandeling en logeerhuis
Varsseveld. Dit was nodig om de zorg betaalbaar te houden. In samenwerking met cliënten en verwanten
is er gezocht naar een andere passende oplossing.

Reflecteren in de teams is
meer dan een verplichting.
Het leren en verbeteren
in teams is onlosmakelijk
verbonden met het leveren
van kwalitatief goede zorg
en ondersteuning.
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3.4 Inrichting teamtaken verder ontwikkeld

Hoe Irene de zorg ontdekte

’Ik voelde me vanaf dag één op m’n plek.’’

In het zorgteam organiseren we díe dingen die direct bijdragen aan de kwaliteit van leven, gezien door
de ogen van de cliënt. De cliënt staat hierbij dus centraal. De ondersteunende teams ondersteunen
het zorgteam daarbij. Om dit te realiseren, hebben de zorgteams een aantal teamtaken. Daarbij
werken ze samen met en krijgen ze ondersteuning van de ondersteunende teams.

‘’Op je 57e is het zonder opleiding en met een gat in je cv een uitdaging
om werk te vinden. Dan maar mezelf opnieuw ontdekken dacht ik. Tijdens
de Week van de Zorg, viel het muntje: de zorg is echt iets voor mij. Ik zit nu in
het derde jaar van de mbo-opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg
niveau 4. Tijdens de opleiding werk ik elk jaar op een andere locatie van Sius,
zo doe ik veel ervaring op. Ik voelde me vanaf dag één al op m’n plek.
Voor m’n 60e hoop ik m’n diploma te halen. Hoe mooi is dat?”

Taakhouders en aandachtsfunctionarissen
In 2021 is met een nieuwe indeling en invulling van de teamtaken gestart. We maken hierbij onderscheid
in taken van taakhouders en taken van aandachtsfunctionarissen.
Taakhouders
Taakhouders voeren taken uit die primair gedelegeerd zijn vanuit de ondersteunende teams aan een
team, maar die in principe ook centraal gedaan zouden kunnen worden.

De verpleegkundig adviseurs en de coronawerkgroep
Aandachtsfunctionarissen
Aandachtsfunctionarissen voeren taken uit die integraal onderdeel zijn van het reguliere werk van het
team en die niet/niet goed centraal gedaan kunnen worden.

De verpleegkundig adviseurs en de coronawerkgroep ondersteunden de teams met de noodzakelijke
richtlijnen en het beantwoorden van vragen. In heel 2021 was er een korte lijn tussen de verpleegkundig
adviseurs en de teams.

De omschakeling naar deze nieuwe werkzaamheden vroeg veel van de medewerkers. In 2021 kregen ze
steeds beter vorm.

Wat ging goed?
	De deskundigheid ten aanzien van quarantaine en isolatie is op de locaties gestegen.
Bij het signaleren van klachten hebben de medewerkers snel actie ondernomen.
	Medewerkers ondersteunden bij het geven van de boostervaccinatie. Hierdoor konden in korte tijd
cliënten en medewerkers van Sius een vaccinatie krijgen.
	Medewerkers en cliënten konden door het inzetten van een eigen testteam zich snel laten testen
op hun eigen locatie.

3.5 Ondersteuning bieden bij coronamaatregelen
Ook in 2021 hadden we door corona te maken met veel afwezigheid door verplichte quarantaine en/of
ziekte. Medewerkers in zorgteams moesten hierdoor vaak diensten van collega’s overnemen. Mede om
deze reden was het van belang alert te zijn op de werkdruk binnen de teams.

Verzuimbeleid
Door corona is het ziekteverzuim gestegen. Door de veranderende arbeidsmarkt groeit daarnaast de
personele krapte. Hierdoor is het doelmatig en efficiënt inzetten van personeel van groot belang.

Behoefte en noodzaak aan persoonlijk contract

Duurzame inzetbaarheid

Zo veel mogelijk thuiswerken was door heel 2021 de regel voor de ondersteunende teams en
leidinggevenden. Fysiek overleg was maar kort en beperkt mogelijk in 2021. Het digitale contact met
collega’s heeft veel van onze medewerkers gevraagd. De behoefte was groot om als team weer bij
elkaar te komen. Zowel voor het noodzakelijke en gewenste persoonlijke contact als voor verdieping en
ontwikkeling van het werk.

Er vonden veel wisselingen in de zorgteams en ondersteunende teams plaats. Dit is een veel
voorkomende uitdaging in de Nederlandse zorgbranche.
De ervaren werkdruk onder de medewerkers is hoog. Wisselingen in teams vragen extra energie en
flexibiliteit van medewerkers. Medewerkers moesten vaker nieuwe medewerkers inwerken. In de
ondersteunende teams bleven hierdoor werkzaamheden langer liggen. Dit heeft ook effect op de
zorgteams. Daarnaast hadden de teams in 2021 ook te maken met een hoger ziekteverzuim door corona.
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3.6 Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Dirk, Ineke en Wolfje bezorgen
Marloes geluksmomenten

In 2021 is ieder team aan de slag gegaan met de resultaten van het medewerkertevredenheidsonderzoek
(MTO) van 2020. In elk teamoverleg zijn de resultaten van het team besproken aan de hand van deze
twee vragen:
Welke twee punten gaan we behouden/benutten? En hoe doen we dat?
Welke twee punten gaan we verbeteren? En hoe doen we dat?

“Als vrijwilliger krijg je zoveel voldoening.’’
“We komen al langer bij Anke Marjolein, onze zoon werd hier
tot een paar jaar geleden ook verpleegd. We vonden het
hartverwarmend met hoeveel liefde de begeleiders voor de
mensen zorgen. En we ontdekten hoe belangrijk het is om iets
voor ze te betekenen. Daarom wilden we heel graag helpen.
Als we op bezoek zijn bij Marloes gaan we lekker kletsen. Ook
gaan we soms naar het terras of een concert. Juist die kleine
geluksmomentjes die je samen hebt zijn zo waardevol.’’

In 2021 is er opnieuw een MTO gehouden. In dit onderzoek hebben we in het bijzonder vragen gesteld
over duurzame inzetbaarheid. Onderstaande onderwerpen stonden hierbij centraal:
gezondheid
vitaliteit
ongewenst gedrag
ervaren werkdruk
In de eerste week van 2022 worden de resultaten van het tevredenheidsonderzoek bekendgemaakt.

3.9 Themadagen

3.7 	Vertrouwenspersoon medewerkers en
klachtencommissie

In oktober hebben we voor medewerkers en vrijwilligers de themadagen ‘Leven is ontdekken’
georganiseerd. Dit in het kader van onze nieuwe naam en onze nieuwe merkbelofte. Het was mooi
dat we live met elkaar in gesprek konden. We kijken er met veel plezier op terug. We hebben andere
mensen leren kennen, ervaringen uitgewisseld, mooie ontdekkingen gedeeld en ook kritisch met elkaar
gesproken over ons werk. Alles mocht er zijn. Leerzame en vooral gezellige dagen.

Medewerkers kunnen terecht bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon.
In 2021 zijn er geen klachten binnengekomen.

3.8 Vrijwilligers

Themadagen

“We zijn nog lang niet klaar met ontdekken.
We zijn pas net begonnen!’’

In 2021 is een start gemaakt met een nieuw vrijwilligersbeleid. In dit beleid staan uitgangspunten voor
het vrijwilligerswerk en het werken met vrijwilligers binnen Sius. Het belangrijkste uitgangspunt is dat het
vrijwilligerswerk bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de mensen die Sius ondersteunt.
Het nieuwe vrijwilligersbeleid is getoetst en verbeterd naar aanleiding van een overleg met twee
klankbordgroepen. Sius werkt het beleid nog verder uit op het gebied van werving en selectie,
begeleiding en scholing.
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4. Inzet financiële middelen –
de cliënt als uitgangspunt

Grip op de financiële huishouding
2022 wordt op het gebied van financiën een spannend jaar. De hoge prijsstijgingen en de
verwachte loonkostenstijging worden namelijk niet gedekt door indexatie van de budgetten.
Dit zorgt voor druk op de te verwachten resultaten. Daarom zullen we vanaf de eerste periode tijdig
moeten rapporteren om zo teams en managers de mogelijkheid te bieden om bij overschrijdingen van
de budgetten ook direct te kunnen bijsturen waar dat nodig is.

Om te kunnen voldoen aan onze missie en visie is een gezonde financiële
situatie en een goed financieel beleid onmisbaar. Als organisatie vinden we
dat we het budget dat we te besteden hebben zoveel mogelijk moeten
inzetten om de kwaliteit van leven, gezien door de ogen van de cliënt te
verbeteren. Daarover zijn we continu met elkaar in gesprek als we keuzes
moeten maken over de inzet van het budget.

Naast tijdige rapportage is het scenariomodel in 2021 verder ontwikkeld en vereenvoudigd.
Deze tool geeft door het invullen van enkele basale gegevens als cliëntindicaties, contracturen van
medewerkers en dienstroostergegevens, inzicht in hoe het financiële resultaat zich in de toekomst gaat
ontwikkelen. Met de informatie uit het financiële dashboard en de informatie uit het scenariomodel zijn
de teams en de managers in staat om grip te houden op de financiële huishouding van de teams.

4.3 Aanbestedingen achterhoekse gemeenten

4.1 Positie taakhouders financiën
In 2021 hebben we de taakhoudersoverleggen verder geprofessionaliseerd door deze te organiseren vanuit
het team financiën. Daarmee heeft het overleg een meer gestructureerde vorm gekregen en zijn onderwerpen
daadwerkelijk relevant als het gaat om een gezonde financiële huishouding voor elk team. Veel voorkomende
vragen zijn gebundeld en antwoorden daarop kunnen de taakhouders financiën terugvinden via het intranet.

De achterhoekse gemeenten hebben de Wmo- en Jeugdzorg opnieuw aanbesteed. De uitkomsten
hiervan maken we begin 2022 bekend. De impact op de budgetten is nog niet geheel duidelijk, echter
gaan de gemeenten gebruik maken van een ander financieringsmodel. Het model van prijs x hoeveelheid
laten we los. En ruilen we in voor een systeem van lumpsum-financiering met bandbreedte. Dat betekent
dat op basis van een inschrijving vooraf een jaarbudget wordt afgegeven.

Positionering van de taakhouder

Jaarbudget

Daarnaast zijn we gestart met het positioneren van de taakhouder. De taakhouder is nu het eerste aanspreekpunt
binnen het team als het gaat over budgetten en financiële kaders. Daarnaast is hij of zij ook het aanspreekpunt
voor medewerkers van het team financiën. Om hun werk goed te kunnen doen, kunnen nieuwe taakhouders
gebruik maken van een startafspraak met één van de adviseurs van het team Financiën. Tijdens die afspraak
krijgen zij uitleg over de te gebruiken systemen en de positie die zij hebben als het gaat om de financiën van
een team. Hiermee zijn de eerste stappen in de positionering van de taakhouder gezet, maar er is zeker nog
verbetering mogelijk. Daar gaan we in 2022 verder op inzetten.

Om tot een afspraak te komen over de hoogte van het jaarbudget zijn de parameters prijs, intensiteit
en de doorlooptijd van een traject leidend. Op basis hiervan wordt namelijk een gemiddelde prijs per
cliënt vastgesteld. Door deze gemiddelde prijs te vermenigvuldigen met een vooraf afgesproken aantal te
begeleiden cliënten wordt het jaarbudget vastgesteld.

Extra risico’s

4.2 Inzicht in de financiële ruimte
Een belangrijk doel voor 2021 was het tijdig inzicht verschaffen in de financiële positie van teams. In het eerste
half jaar is team Financiën bezig geweest met het efficiënter inrichten van de financiële processen. Dat heeft er
toe geleid dat we er in het tweede halfjaar steeds beter in geslaagd zijn om tijdig inzicht te geven in de financiën.
Daarbij zijn we wel afhankelijk van de taakhouders, aangezien zij een belangrijke rol vervullen in de beoordeling
van facturen en de verwerking van kasuitgaven.

Hiermee stijgt het risico voor Sius, aangezien onderdelen als doorlooptijd en intensiteit tot nu toe altijd
door middel van indicaties waren afgebakend. De verwachting is dat vanaf 1 juli 2022 het te behalen
resultaat leidend wordt in de indicaties. Het niet behalen van het resultaat binnen de bij de gunning
vastgelegde doorlooptijd en intensiteit vormen dan een extra financieel risico. Het resultaat voor de
individuele cliënt moeten we namelijk wel halen. Om deze extra risico’s te beheersen
besteden we in 2022 extra aandacht aan de monitoring van trajecten,
zowel op tijd, intensiteit als op doelrealisatie.

4.4 Kengetallen
Bij de afronding van het kwaliteitsrapport 2022 zijn de financiële kengetallen
nog niet gereed. Voor deze kengetallen
verwijzen we daarom naar de
jaarverantwoording, inclusief jaarverslag.
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Meerle Gebbink - Wellink,
taakhouder financiën:

“Het taakhouderschap financiën is erg
uitgebreid en een grote verantwoorde
lijkheid, maar het is een leuke uitdaging.
Ik voer hem echt samen uit met mijn
team en de collega’s van kantoor.”

5. Externe visitatie 13 april 2022

5.1 Open en transparante uitwisseling

Het uitvoeren van een externe visitatie is een verplicht onderdeel van het
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Sius vindt het belangrijk om een externe
visitatie uit te voeren. De doelstelling is het ontvangen van aandachtspunten
voor een systematische bewaking, beheersing en verbetering van zorg en
ondersteuning van Sius.
Op 13 april heeft Carinova een externe visitatie uitgevoerd bij Sius. Carinova is een grote organisatie met
woonzorg en thuiszorg voor ouderen in de regio Salland. Bestuurder Jan Griepink heeft Sius bezocht.
Sius vraagt externe visiteurs hun mening te geven over wat er in het kwaliteitsrapport 2021 staat.
En wat zij hierover in gesprek met medewerkers van Sius terugzien.
Sius wil mensen met een beperking ondersteunen. De kwaliteit van leven, gezien door de ogen van de cliënt,
staat daarbij centraal. Sius wil dit vorm geven met behulp van zelforganiserende teams.

Het was een open en transparante uitwisseling. Carinova en Sius hebben gesproken over de visie en werkwijze
van beide organisaties. Samen hebben we gekeken naar wat goed gaat en wat beter kan.

Bevindingen
	In het gesprek kwam de grote diversiteit van het aanbod in een grote regio ter sprake. Dit is soms een
uitdaging, maar brengt ook veel mogelijkheden met zich mee. Jan Griepink vatte dit mooi samen in de
volgende woorden: ‘’Jullie beginnen bij de vraag en niet bij de indicatie. Jullie kijken samen met de cliënt
hoe jullie hem of haar kunnen ondersteunen.’’
Sius staat voor de beste kwaliteit van zorg. Carinova en Sius bespraken hoe je deze kwaliteit kunt bewaken:
- Van een familiecultuur naar een professionele cultuur.
- Keuzes maken op basis van het InControl framework.
- Gebruik maken van zowel een meerjarenvisiedocument en jaarplannen per team.
- Gebruik maken van de methodieken Three line model en Leven Lang Leren.
- Oplossingsgericht werken; denken vanuit wat goed gaat en hoe je van daaruit het nog beter kunt maken.
	Meten van kwaliteit van zorg; ZorgkaartNederland, cliëntwaardering in ONS met directe doorlink naar
ZorgkaartNederland.
Het begrip kwaliteit van leven. ’Kwaliteit van leven is de kwaliteit van contact.’

Specifieke vragen vanuit de visitatie:
	Is de bewaking, beheersing en verbetering van zorg en ondersteuning systematisch en herkenbaar ingericht
op organisatie, teamniveau en individueel niveau?
	Hoe krijgen medewerkers binnen deze uitgangspunten zicht op de eigen kwaliteit van de zorg en
ondersteuning, op dat van de collega’s en de gezamenlijke kwaliteit van het team?
	Hoe krijgen de ondersteunende diensten en het management hier zicht op om het individueel of per team
te bespreken?

Specifiek vragen vanuit gezichtspunt Carinova:
	Wat zijn aandachtspunten die Carinova ons kan meegeven vanuit het referentiekader Ouderenzorg
Carinova?
	Wat vindt Carinova van de uitvoering Wet zorg en dwang van Sius?

Tips

	Het rapport is vooral een puntsgewijze opsomming van wat Sius in 2021 gedaan heeft. En wat goed gaat en
wat beter kan. Het zou een mooie toevoeging zijn om de visie en ambitie van Sius hierin meer terug te laten
komen. Ofwel, waarom hebben we gedaan wat we hebben gedaan.
	Aansluitend op voorafgaand punt mag het rapport meer filmend geschreven worden. Doordat het heel
puntsgewijs is geschreven, kunnen lezers er lastiger een beeld bij vormen. Door het meer als lopend verhaal
te schrijven, zal het makkelijker te lezen zijn.
	In 2022 mag het thema Leven is ontdekken meer terugkomen.
	Om het rapport goed te begrijpen is het belangrijk om te weten hoe het rapport is ingedeeld. Hiervoor kun
je een korte introductie, leeswijzer, toevoegen.

Aanwezig van Sius:
	Bestuurder, Hans Poortier
	Zorgteammanager, Sandra ter Horst
	Medewerker communicatie, Pien Derksen
	Kwaliteitsfunctionaris, Gemma Groot Severt

Heel leerzame uitwisseling van ideeën en mogelijkheden.
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6. Reflectie van de raden
6.1 Reflectie van de centrale cliëntenraad

6.2 Reflectie van de ondernemingsraad

Wij vinden het een duidelijk rapport. Het is een mooi verslag, kleurrijk en met veel foto’s. We missen wel
het gebruik van picto’s. Er is een uitgebreid verslag en een kortere cliëntversie. Dat vinden wij heel fijn.
Nu kun je kiezen of je alle informatie wilt doorlezen of alleen de samenvatting.

De ondernemingsraad vindt het een duidelijk lees- en herkenbaar verslag. De ondernemingsraad is
enthousiast over de goede resultaten die behaald zijn met MijnEigenPlan. We vinden het positief dat in
het Kwaliteitsrapport 2021 een verkorte versie wordt opgenomen en op papier beschikbaar zal zijn voor
elk team. Dit stimuleert om het rapport te lezen. Wel mist de ondernemingsraad in het Kwaliteitsrapport
2021 de minder positieve uitslag uit het MTO.

Wij als centrale cliëntenraad hebben het hele jaar door gesprekken met kwaliteitsfunctionaris Gemma
Groot Severt. Wij kunnen het hele jaar meepraten over kwaliteit. Het kwaliteitsrapport laat zien dat
iedereen wordt betrokken. Het rapport geeft een goed inzicht hoe het gaat bij Sius. Fijn dat cliënten
zichtbaar zijn in het rapport en gevraagd worden naar hun mening. Wij doen er toe. We kunnen van
elkaar leren.

6.3 Reflectie van de centrale verwantenraad
De centrale verwantenraad vindt het Kwaliteitsrapport 2021 een heel goede analyse van de organisatie.
De verbeterpunten zullen we kritisch blijven volgen. Verder is het een duidelijk stuk, makkelijk leesbaar
en heel herkenbaar.

Ook in dit rapport hebben we het over corona. Het is belangrijk om het hierover te hebben, want dit heeft
echt impact (gehad) op de cliënten. Het was een moeilijke tijd met steeds wisselende maatregelen.
Wij vinden dat Sius goede oplossingen heeft gevonden zoals het speciale testteam, zodat cliënten snel
getest konden worden. Ook de boosterprikken op kantoor in Groenlo waren goed geregeld.

Complimenten!

In de tekst van werken en activiteiten staat: we kijken waar de kracht van de cliënt ligt en wat hem/haar
gelukkig maakt. Wij worden blij als we dit lezen. Dit is precies waar het om gaat. Het is belangrijk
dat de cliënt op de goede plek zit.
In 2021 zijn er weer cliëntervaringsonderzoeken geweest. Hier zijn een aantal aandachtspunten
uitgekomen. We zien in het rapport dat er bij staat hoe we dit gaan oppakken. Als we hier samen
mee aan de slag gaan, dan komen we tot het beste resultaat!
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7. Bronnenlijst
Voor het schrijven van het kwaliteitsrapport hebben we gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
	Cliënt en/of medewerkersverhalen
	Visie Wet zorg en dwang Sius
	Cockpit, managementrapportagesysteem (zorgplanbesprekingen, MIC, personeelsopbouw,
ziekteverzuim, cliëntpopulatie)
	Directiebeoordeling 2021
	Strategische doelstelling Sius
	Go!, intranet van Sius (diverse artikelen)
	Jaarverslag 2021 Centrale Cliëntenraad
	Jaarverslag 2021 Centrale Verwantenraad
	Jaarverslag 2021 Ondernemingsraad
	Jaarverslag 2021 cliëntvertrouwenspersoon langdurig wonen
	Jaarverslag 2021 cliëntvertrouwenspersoon jeugd
	Jaarverslag 2021 vertrouwenspersoon medewerkers
	Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg
	Managementrapportage MIC 2021
	Rapportage uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek ‘Cliënten aan het woord’ 2021
	Rapportage cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2021
	Rapportage cliëntervaringsonderzoek Ambulant 2021
	Registratie onvrijwillige zorg en rapportage Wet zorg en dwang
	Veranderplan Zorgen voor de toekomst
	Verslaglegging interne en externe audits 2021
	Verslaglegging teamreflectie 2021
	Diverse brochures Sius

Ook hebben we bij het schrijven van het kwaliteitsrapport gebruik gemaakt van de kennis en ervaringen
van cliënten, verwanten en medewerkers van Sius. Hartelijk dank voor jullie tijd en inzet. We hebben 2021
samen op een mooie manier in kaart gebracht!

Voor al het gebruikte beeldmateriaal is toestemming gegeven door de personen op de foto’s.
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