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Kwaliteitsrapport 
in het kort 2021
Leven is ontdekken

Het kwaliteitsrapport van 2021 geeft een mooi inkijkje in het jaar 2021.  
Leven is ontdekken! We hebben ontdekt waar we nog steeds goed in zijn. 
Maar ook hoe we de zorg aan cliënten kunnen verbeteren. Over welke 
onderwerpen kun je lezen in het rapport? 

  In het eerste overzicht lees je over de inhoud van de zorg. 
 In het tweede overzicht lees je over de ervaring van cliënten. 
 In het derde overzicht lees je over de groei van medewerkers. 

Meer weten?
Wil je meer lezen over de onderwerpen die in het ‘kwaliteitsrapport in  
het kort’ staan? Lees dan het volledige kwaliteitsrapport 2021.  
Deze vind je op de website onder kwaliteit. Of scan de QR-code. 

Heb je vragen?
Heb je vragen over het kwaliteitsrapport? Wil je meer weten? Of wil je meer uitleg over 
het kwaliteitsrapport? Stel je vragen gerust aan je begeleider of manager. Je kunt het 
kwaliteitsrapport ook bespreken in het locatieoverleg of in het teamoverleg.



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

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

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.  

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

HKZ-keurmerk  
Sius mag het HKZ-keurmerk wederom met trots dragen! 

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

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.

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

Aanpak
  MijnEigenPlan.

 Biedt cliënten meer structuur en vergroot hun zelfstandigheid.

 Efficiënter werken.

Corona 
  Een groot deel van het jaar hadden medewerkers en cliënten te 

maken met lockdown en quarantaine.

  Sius volgde de landelijke maatregelen.

Wat gaat goed?  
  Maatregelen onvrijwillige zorg worden in de zorgplannen opgenomen. 

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!

Wat kan beter?   
  Medicatie wordt altijd goed gegeven.

  Goed bespreken van kwartaalanalyse in team. Hiervan leren en verbeteren.

 Tijdig evalueren in teams.

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. 

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.”
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Cliëntervaringsonderzoek
  Voor het eerst hebben alle ambulante cliënten meegedaan.

  Jeugd op locatie.

  Volwassen cliënten wonen.

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.  

Impact van corona op cliënten   
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. 

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.

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

Wat gaat goed?  
  Op elke locatie is de medezeggenschap geregeld.

  Cliënten zijn tevreden over de ondersteuning van begeleiders.

  Daginvullingen van cliënten worden vaker en individueler bepaald. 
Hier zijn cliënten blij mee. 

Wat kan beter?   
  Bewoners doen voldoende leuke dingen met elkaar op de locaties.

  Meer contact tussen persoonlijk begeleider en cliënt.

  Op alle locaties praten met cliënten over het eten op locatie.

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. 

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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Digitale teamvergaderingen 
In 2021 werd er vrijwel alleen digitaal vergaderd. 

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

Vrijwilligersbeleid  
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.  
  

Doelmatig en efficiënt inzetten van personeel   
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. 
 

Nieuwe naam en belofte
Vanaf november heten wij Sius. En is onze belofte Leven is ontdekken.

Corona   
Ondersteunende teams werkten zo veel mogelijk thuis.

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

3. Medewerkers in gesprek met elkaar 

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. 

 Voldoende deskundige medewerkers
  Om de basisdeskundigheid te behouden, zijn scholingen  

online gegeven. 

  Er is gestart met werkcolleges voor persoonlijk begeleiders.  
Er is aangegeven hiermee door te willen gaan in 2022.

Verzuimbeleid
Door corona is het ziekteverzuim gestegen.

Wat gaat goed?  
  De teamtaken krijgen steeds beter vorm.

  De inzet van personeel in de zorgteams wordt meer afgestemd  
op wat cliënten nodig hebben. 

  Medewerkers kunnen terecht bij een onafhankelijke 
vertrouwenspersoon.

Wat kan beter?   
  Bekwaamheden bij voorbehouden handelingen worden goed geregisterd.

  Er vinden voldoende teamreflecties plaats. En hiervan wordt een  
verslag gemaakt. 

  Meer aandacht voor de werkdruk. 

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.

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

6 7


