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Dit kwaliteitsverslag is geschreven voor mensen die picto's lezen, 
mensen die foto's begrijpen en mensen die (moeilijk) lezen.
Waar 'hij' staat, bedoelen we meestal ook 'zij'.
Waar 'begeleider' of 'medewerker' staat, bedoelen we vrouwen en mannen.
Alle mensen op de foto's hebben hiertoe toestemming gegeven.

Dit is een integraal kwaliteitsverslag voor de Wet Langdurige Zorg, de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet.

Aan dit verslag hebben bijgedragen;
De Centrale Cliënten raad, Jan Kroft, Niels Moot, Charissa Bouman, Jeroen Hoek, Ilona Ruigrok, 
Merel Holleman, Linde Dijkstra, Karina Wosimski, José Bechtold, Astrid Reulen, Fieke Reitsma.

De vormgeving is gedaan door Vorm op Maat 

Stichting SIG
Ondersteuning aan mensen met een beperking 
in Midden en Zuid-Kennemerland 
Bezoekadres:  Bestuursbureau, Alkmaarseweg 1, 1947 DA Beverwijk 
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T:   0251 257857 
W:    www.sig.nu 
E:    info@sig.nu
Facebook   @StichtingSIG

SIG is door Effectory onderscheiden met het label 'World-class Workplace 2022' 
(de opvolger van het eerder behaalde keurmerk “Beste Werkgever'')
De SIG heeft het kwaliteitscertificaat HKZ Gehandicaptenzorg.
De SIG is aangemerkt als ANBI, een 'algemeen nut beogende instelling'.
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We hebben ons voorgenomen om het in dit 
kwaliteitsjaarverslag niet te veel over corona 
te hebben. Dat zal niet meevallen want 
natuurlijk heeft dit virus veel bepaald, ook 
weer in het jaar 2021. We hebben onze 
uiterste best gedaan om de kwaliteit van het 
leven van onze cliënten, op hun woon- of 
werkplek zo optimaal mogelijk te laten zijn.
Het thema Autonomie, één van onze Pijlers, 
dat in 2020 centraal stond, werd ook in 2021 
extra uitgelicht. Onder de 
coronamaatregelen leek autonomie een 
uitdaging. Maar de aandacht voor autonomie 
zit verwezen in onze begeleidingswijze en 
kwam bijzonder aan bod bij de CCR 
verkiezingen, het werken met het 
Begeleidingsplan en de trainingen 
Ervaringsdeskundigheid.

Heel mooi kwam dat tot uitdrukking in de 
Centrale Cliëntenraad vergaderingen die 
wij (op een enkele uitzondering na) zijn 
blijven houden in het Kennemer Theater in 
Beverwijk (en alle leden waren er iedere keer 
zo goed als allemaal. Hoogtepunt vormde 
hierin de CCR-verkiezingen waarin 26 
nieuwe leden werden gekozen en er 150 
stemmen werden uitgebracht door cliënten. 
Daarover later meer in het verslag.
Cliënten hebben ook veel gemist, 
bijvoorbeeld het vermaarde oliebollen-
toernooi en menig feestje en verjaardag. 
Gelukkig waren we wel in staat om in 2021 – 
op aangepaste wijze – de Soundmixshow 
door te laten gaan. Dat leverde weer een 
ontzettend groot feest (op afstand) op. Over 
hoe dit is gegaan wordt ook later in deze 
kwaliteitskrant  meer geschreven.
Kwaliteitskrant, omdat we met 
verschillende artikelen en columns, dit 
verslag 'open en leesbaar' willen houden. Al 
jaren maken we één verslag, leesbaar voor de 
buitenwereld én voor cliënten. Dit wordt 
eigenlijk door álle lezers wel zeer 
gewaardeerd. Waarmee we recht doen aan 
één van onze uitgangspunten en dat is dat 
we met Totale Communicatie werken. Het 
begin van een goede begeleiding is goed 

VOORWOORD

luisteren én helder communiceren en dan 
het liefste niet alleen verbaal.
Corona heeft ons verder natuurlijk heel 
bewust gemaakt van het belang van 
gezondheid. Laten we dat positieve 
gezondheid noemen (naar Machteld Huber). 
Dit bewustzijn werkt nu door naar vaste 
voornemens om in 2022 meer te gaan doen 
aan vitaliteit en zingeving. Zingeving, al 
jaren een belangrijk thema voor de SIG in 
haar begeleiding, blijkt ook volgens 
mevrouw Huber dé belangrijkste factor te 
zijn in het ervaren van een positief gezond 
leven.
 
De SIG heeft in 2021 hard gewerkt aan haar 
toekomst. Voor de ambulante cliënten in de 
aanbesteding WMO en Jeugdwerk (die in 
2022 haar beslag moeten vinden), maar ook 
door nieuwe initiatieven te nemen in het 
realiseren van nieuwe woonplekken (te 
realiseren in 2022 en 2023). 
Extra trots zijn wij op de gevarieerde 
initiatieven in de dagbesteding. Bij INTOS, 
een commercieel maar zeer sociaal bedrijf, 
verzorgen wij nu de lunches in het 
bedrijfsrestaurant. Aan de Schans in 
Beverwijk is een theater gerealiseerd, waar 
hard in wordt gewerkt om het tot leven te 
laten komen in de Beverwijkse culturele 
wereld.
Weer mogelijkheden erbij voor onze cliënten 
om zinvolheid te ervaren en actief te kunnen 
zijn in de werkzaamheden/activiteiten die zij 
het liefste doen.
Dus niet stil blijven staan door corona, maar 
volop actief geweest in het dagelijkse werk 
van de SIG. Strevend naar een kwalitatief 
goed leven voor onze cliënten.
Voor deze inspanningen dank ik hartelijk alle 
medewerkers die dat weer mogelijk hebben 
gemaakt. Want zij zijn pas echt bepalend 
voor de kwaliteit van ons werk.

Jan Kroft
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Kwaliteitskrant
Dit jaar is ons jaarlijkse Kwaliteitsverslag in 
deze nieuwe vorm gegoten. Het verslag werd 
elk jaar dikker. De cliëntenraad gaf aan ook 
wel een andere layout te willen zien.
Zoals elk jaar is terug te lezen hoe SIG 
invulling heeft gegeven aan kwaliteit.
Vorm op Maat heeft de krant vormgegeven.

Visitatie en actualiteit
SIG werkt aan oplossingen na de 
Carante Groep.

De Carante Groep is het samenwerkingsver-
band waarin jarenlang bedrijfsvoering en 
systemen zijn gedeeld tussen een aantal 
zorgorganisaties. Helaas bleken verschillende 
belangen op termijn niet naast elkaar te 
passen, waardoor de keuze (helaas) is 
gemaakt om de samenwerking in vorm van 
de Carante Groep te stoppen.
SIG zet alle schouders eronder om uiterlijk 
per 1 juli 2022 alle bedrijfsvoering en 
systemen in eigen hand te organiseren. 

Aan de inhoud hebben veel verschillende 
medewerkers en cliënten van de SIG 
bijgedragen. Door te vertellen of schrijven 
over hun eigen werk.
Je kunt zelf kiezen of je alles leest of er 
doorheen bladert. Je kunt foto's kijken, 
interviews lezen, alleen de 'koppen' lezen, 
lezen zoals bij jou past. Lezen op maat.

Gegevens in kaart

De visitatie is na 1 juli

De visitatie zal na 1 juli worden 
georganiseerd. De Waerden wil graag komen 
helpen en we hopen ook te kunnen rekenen 
op cliëntvertegenwoordi-ging. Dit verslag zal 
daarna pas definitief worden vastgesteld en 
opnieuw worden gepubliceerd, zodat de 
vragen uit de visitatie kunnen worden 
opgenomen.

Augustus 2022
De reacties en het 
visitatieverslag zijn toegevoegd. 
Deze vind je achterin dit verslag.
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Zelfreectie

De SIG wil graag dat begeleiders goed 
naar zichzelf kijken hoe ze hun werk doen. 
Dat heet zelfreflectie. In een paar stukjes 
vertelt de SIG hoe dat gebeurt. Daar zijn 
een paar onderwerpen voor gekozen. 

Zelfreflectie, feedback, luisteren, 
communiceren. Het zijn belangrijke en soms 
moeilijke begrippen in het – mede – bepalen 
van de kwaliteit van geleverde zorg binnen 
een organisatie als de SIG.

In dit artikel geven wij een korte inleiding op 
dit onderwerp in ons kwaliteitsjaarverslag. 
Hierna zullen wij een aantal elementen 
verder uitwerken in 'verdiepende' artikelen. 
Deze zijn vooral gebaseerd op input vanuit 
alle teamleiders van de voorzieningen 
binnen de SIG.

Sinds jaar en dag gebruikt de SIG 'Doeners' 
als handvaten voor 'zelfreflectie- vragen'. 
Vragen die door cliënten aan ons – als 
begeleiders – gesteld kunnen worden, als het 
gaat om checken of je wel werkt vanuit de 
pijlers in de visie van de SIG.
Het jaar 2021 bekijken we aan de hand van  
de volgende 'Doeners':

“Je geeft informatie over de begeleiding 
aan mij en mijn netwerk op een manier dat 
je begrepen wordt”.

“Je stemt jouw handelen af met mij, mijn 
omgeving en jouw collega's”.

“Je wijst mij de weg naar de cliëntenraad”.
‚”je biedt mij de kans om fouten te maken''.

''Je legt mij keuzemogelijkheden uit, maar 
ik kies'!

“Zorg dat ik zo min mogelijk afhankelijk 
ben van je”. 

Deze Doeners zijn vooral gekoppeld aan het 
begrip REGIE. En het begrip 'regie' is dan 
weer een verdere uitwerking van het thema 
dat wij voor het jaar 2021 hadden gekozen: 
AUTONOMIE. 
En zo is de cirkel weer rond.  Het is belangrijk 
om constant en continu te werken aan 
herkenbare thema's die zo goed mogelijk 
elkaar versterken en ingeslepen raken in alle 
geledingen van de SIG. Zelfreflectie wordt 
pas onderdeel van je organisatiecultuur als je 
je gedachten blijft delen en herhalen. Dit via 
de instrumenten die zich bewezen hebben 
en die herkend en begrepen worden binnen 
de organisatie.
Dit feit komt bijvoorbeeld aan de orde als er 
nieuwe teams starten zoals aan de 
Engelandlaan en de Frans van der Wielstraat. 
Doeners zijn een prima hulpmiddel voor 
nieuwe medewerkers. Via een 'Doener van de 
week', 'Doenerskeuze bij een begeleidings-
planbespreking', dan wel het gebruik van 
Doeners in teambesprekingen of bij 
individuele begeleidersbesprekingen.

In de hierna volgende artikelen zal een 
weergave te lezen zijn van hoe de teams 
binnen de SIG hebben gewerkt aan hun 
zelfreflectie.
Het is opvallend en verdient complimenten, 
dat zo goed als ieder team hier een bijdrage 
in heeft geleverd.

In de cultuur van de SIG 'leeft' zelfreflectie in 
ieder geval en helpt het ons om de cliënt nog 
professioneler en met meer respect 
tegemoet te treden.

3



Regie in Coronatijd en alle 
tijden.

Het is soms moeilijk 
om je eigen leven te 
bepalen en 
beslissingen te nemen. 

Dat heet dat je 'regie' hebt. In 
Coronatijd was dat nog moeilijker. 
In dit artikel staat hoe de 
medewerkers van de SIG dit 
begeleid hebben.

Voor de medewerkers in de Ambulante 
ondersteuning was het 'behouden' van 
regie een ingewikkelde, want meervoudige, 
uitdaging. 
Cliënten in de ambulante  begeleiding willen  
bij uitstek regie houden over hun eigen 
leven. Dat is gewoonlijk al het geval. In de 
beperkingen die Corona bracht, was dat 
echter soms zeer ingewikkeld voor hen en de 
begeleiders die daar op moesten inspelen. 
De begeleider zelf had ook nog te maken 
met vragen als; 'Hoe houd ik contact?', 'Wat is 
verantwoord?' en 'Hoe zal de cliënt omgaan 
met het risico van Corona?'. 
Deze afwegingen noopten de medewerkers 
tot veel overleg en zelfreflectie. Zelfreflectie 
ook met name via de gesprekken met 
collega's, want het werk was vaker solistisch 
in deze periode. Hier is veel veerkracht 
getoond door medewerkers (en door 
cliënten).

Het 'behouden van regie' wordt ook heel 
duidelijk een onderwerp als mensen – die 
eerst ambulant zijn begeleid – in een 
woonvoorziening komen te wonen. Soms 
bijvoorbeeld omdat ze wat op leeftijd raken. 
In de Frans van der Wielstraat (een in 2021 
gestarte voorziening) werd dat duidelijk. 
'Neem niet van mensen af wat ze al 
konden en nog steeds kunnen'. 
Zelfreflectie van het team in deze 
voorziening leidde tot extra attentie voor 

deze eigen regie van de bewoners.
In trajecten van het Centrum Consultatie en 
Expertise komt de regie die een cliënt wel of 
niet heeft ook veel aan de orde. 'Hoeveel 
regie kan een cliënt aan?' is dan soms de 
vraag.  Een dergelijk traject heeft men in 
Westerheem ervaren, waar het helder in 
beeld brengen van de keuzemogelijkheden 
een belangrijk leer- en winstpunt was.
Onze cliënten serieus nemen, betekent ook  
dat het soms noodzakelijk is de 
consequenties  van keuzes van (eigen regie!) 
duidelijk te krijgen.

Cliënten in de Bickerlaan hebben in hun map 
een agenda voor de begeleidingsgesprekken 
met de te bespreken punten en een 
signaleringsplan, waarop vermeld staat wie 
wat doet in welke fase.  Dit helpt enorm om  
ook overzicht te houden over waar de cliënt 
mee bezig is en dit geeft impulsen aan de 
eigen regie.
Elke bewoner heeft individuele afspraken 
welke verwerkt staan in het begeleidings-
plan. Voorafgaand de afspraak worden 
risico's geanalyseerd door begeleiders, de 
cliënt en het netwerk/wettelijk vertegen-
woordiger. Op basis van deze uitkomst 
worden afspraken gemaakt. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de wensen en 
vrijheden van de cliënt. 

Enige jaren geleden hebben we via de 
methode 'Beelden van Kwaliteit' 
geobserveerd hoe planbesprekingen met 
cliënten verliepen. Conclusie was dat cliënten 
onvoldoende 'eigen regie' hadden in dit 
gesprek. Ouders en begeleider spraken met 
elkaar, niet met de cliënt. Daarom zijn er 
nieuwe voorbereidingsafspraken met 
cliënten gemaakt. Zo gaat het steunpunt 
Alkmaarseweg er als volgt mee om:
“We bespreken het plan voor het 
begeleidingsplanoverleg door met de cliënt. 
Afhankelijk van de wensen wordt dit gedaan 
met behulp van het document 'Voorbereiding 
planbespreking'. We evalueren de doelen en 
vragen hierbij ook naar de eigen mening van de 
cliënt. Dit wordt ook wel 'het interview' 
genoemd”. 
Een belangrijk moment altijd: 
de planbespreking. Een 
moment waarop de cliënt 
echt zijn eigen regie moet pakken en krijgen.
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Interview en begeleidingsplan

Bij volwassenen wordt iedere twee jaar een 
interview gehouden. Daarop wordt het 
begeleidingsplan gemaakt.
Bij het begeleidingsplan hoort ook een 
doelenboek. Daarin worden doelen 
gemaakt. Samen met de cliënt.

Jaarlijks is er een begeleidingsoverleg met 
de cliënt en de (wettelijk) vertegenwoordi-
gers. De cliënt voert regie op de agenda.
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Positief Neutraal

Cliënten willen hun eigen mening hebben 
en kunnen vertellen. Begeleiders moeten 
opletten dat ze niet hun eigen mening te 
snel laten zien. Dat heet 'Positief Neutraal'.
In de loop van het jaar 2021 is het begrip 
'positief neutraal' vaak gebruikt en 
aangehaald in de teams. 
Dit begrip is eigenlijk één op één verbonden 
met onze Doeners. Door er goed naar te 
kijken, kun je dit herkennen.
Positief neutraal betekent overigens niet dat 
je niet heel erg betrokken kunt zijn bij het 
wel en wee van cliënten. Integendeel! Juist 
laat je ruimte voor de cliënt en help je hem 
verder in wat hij/zij zelf wil. In de Jan 
Campertstraat ervaarden zij dit toen ze hier 
actief in 2021 mee aan de slag gingen.

Maar ook in de Gezinsondersteuning Noord 
werd dit zo ervaren. Hier was overigens ook 
de term 'eerlijkheid' aan de orde. Soms is het 
niet eerlijk om informatie (voor de lieve 
vrede) achter te houden, dan kunnen 
cliënten effecten van hun keuzes namelijk 
ook niet op hun volle merites beoordelen. Als 
je informatie niet deelt en het gaat mis, heb 
je als begeleider ook een 
verantwoordelijkheid.

In Gezinsondersteuning Zuid wordt (mede 
met hulp van concrete schema's) het (zelf-) 
oplossende vermogen van de cliënt of het 
gezin nauwkeurig bekeken en –aan de hand 

daarvan- gestimuleerd. Regie en zelfreflectie 
zijn onderwerpen die vanuit de SKJ ook 
nadrukkelijk tegen het licht worden 
gehouden.
Het positief neutraal begeleiden komt ook 
tot uiting in de Doener 'Je wijst mij als 
persoon nooit af, je helpt mij mijn gedrag 
te verbeteren'. Dit was met name van 
toepassing in de Stan Kentonlaan waar een 
aantal nieuwe bewoners kwamen wonen. Als 
professioneel begeleider moet je jezelf dan 
goed rekenschap kunnen geven van het feit, 
dat je met je eigen normen en waarden te 
maken krijgt, in het tegemoet treden van een 
cliënt. Zelfreflectie is hierbij een belangrijke 
voorwaarde. Zeker als je 'iemands gedrag 
gaat helpen verbeteren', wat in de Doener 
staat en op zichzelf nogal normerend kan 
klinken. 
In de Dorpstraat heeft men afspraken 
gemaakt rond het begrip ' Positief Neutraal'. 

''1. Aan de hand van de gekozen doelen 
van de cliënt, geven wij als team ruimte 
om aan eigen keuzes te werken. Maar dus 
ook fouten te kunnen maken. 

2. Als de cliënt een fout maakt, dan 
proberen wij hier positief neutraal op te 
reageren. En laten wij met 
keuzemogelijkheden zien hoe het ook 
anders kan.

3. We creëren veiligheid bij de cliënt zodat 
er mogelijkheid is om te proberen en te 
leren. We blijven hierin motiveren, 
ondanks het maken van fouten.''
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Om regie te hebben, moeten 
cliënten kunnen kiezen. En leren te 
kiezen.
In dit artikel staat hoe begeleiders van de SIG 
dit zo goed mogelijk proberen te begeleiden.

'Je legt mij de keuzemogelijkheden 
uit, maar ik kies!' is een belangrijke 
Doener.
In de dagbesteding hanteren we ruime 
mogelijkheden voor cliënten om hun keuzes 
in werksoorten te maken en zelfs om op 
meerdere plekken te werken. Daartoe 
hebben we ons eigen SIG vervoer 
opgetuigd! En om die keuzes te kunnen 
maken wordt er ook scholing aangeboden.

Het kiezen door cliënten wordt ook versterkt 
door de cliëntenraden. Op centraal niveau 
(de CCR) maar ook op voorzieningenniveau. 
De dagbesteding rept hierover, maar 
bijvoorbeeld ook de Walstro en Primo. Hier 
komen concrete acties uit voort waar 
medewerkers iets mee gaan doen. 
De Walstro deed bijvoorbeeld mee aan de 
observaties van 'Beelden van Kwaliteit'.

Bespreekpunten in het 'keuzes maken' waren 
er ook bij de SWU. Hier wilde men graag dat 
er gekozen kon worden voor welke 
persoonlijk begeleider men zou krijgen. Maar 
ook hoe men 'genoemd' wilde worden. 
Liever geen 'cliënt' maar 'bewoner'. 
In meerdere Cliëntenraden is ook gesproken 
over de voordracht van een lid voor de Raad 
van Toezicht. Men was enthousiast om mede 
te mogen kiezen wie 'de baas van Jan' 
(bestuurder) zou worden.

Leren kiezen kan ook over kleinere dingen 
gaan, zoals het voorbeeld uit de Costa del Sol 
ons leert:
“Er is een cliënt die gericht is op één 
begeleider. Samen met deze cliënt is 
besproken om dit te veranderen, zodat hij 
ook met andere begeleiders een 
vertrouwensband opbouwt en hij ook daar 
met vragen en/of spanningen naar toe kan 
gaan. Zo is hij niet afhankelijk van één 
begeleider en kan hij zelf bepalen met wie hij 
wat bespreekt. Nu heeft de cliënt een contact 
moment op een vaste dag en tijd. Hij kon 
hierin kiezen welke dag en tijd.''
Of in een volgend voorbeeld uit dezelfde 
voorziening (de Costa).
''Cliënt wilde nieuwe dagbesteding. Is bij een 
aantal plekken wezen kijken en gekozen voor 
één locatie. Ze heeft een eigen keuze kunnen 
maken. '’

Kiezen en laten kiezen is een belangrijk 
onderwerp in de intervisie en coaching van 
bijna alle teams. En er is in 2021 veel 
aandacht voor intervisie geweest.

Begeleiders maken vaak ingewikkelde 
afwegingen. Op de eerste plaats staan ze 
soms zelf voor keuzes: 'Durf ik dit aan met 
deze cliënt?' en 'Wat zou er van mij verwacht 
worden?'.
Daarnaast zijn er de moeilijke afwegingen te 
maken in 'Wat kan een cliënt aan en 
overzien?'.

Voor de SIG is het dus belangrijk – in haar 
scholingsprogramma's, maar ook in de 
ontwikkeling van medewerkers - dat zij op 
basis van hun deskundigheid beslissingen 
durven nemen en ook achteraf in staat zijn 
deze uit te leggen. En dan hanteren wij ook 
het credo: 'zonder fouten, is er geen leren'.

Kiezen en keuzemogelijkheden
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In de aanloop naar de Tweede Kamerver-
kiezingen 2021 is geoefend, mede met hulp 
van Steffie.nl met de stappen in het 
stemproces. Kieswijzers zijn vooraf ingevuld. 
Soms samen en soms alleen. Op één 
woonlocatie werd zelfs 100% gebruik 
gemaakt van het stemrecht. Een cliënt 
vertelde dat de verkiezingen onderwerp van 
gesprek waren geweest tussen cliënten en 
begeleiders. “Maar iedereen heeft zelf beslist. 
Zo hoort dat ook”. Ook de jongste stemmers 
van het Anneko van de Laanhuis gingen naar 
de stembus.

Op 1 april 2021 vonden de verkiezingen 
plaats voor de nieuwe CCR.  Alle cliënten 
konden zich daarvoor verkiesbaar stellen, 
een speciaal verkiezingsformulier onder-
steunde daarbij. Er hingen verkiezingsposters 
en cliënten werden door begeleiding 
gevraagd of zij zich verkiesbaar wilden 
stellen.
SIG hecht veel belang aan het actief 
meedenken, meepraten en meebeslissen van 
de CCR over beleid en plannen.

Kiezen is een recht. Ook voor mensen met een beperking.
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SIG werkt samen met de LFB 

in het project  'Samen, sterk, stevig 
en stoer naar de top'!

Een samenwerkingstraject met de LFB om 
ervaringsdeskundigheid en persoonlijke groei 
bij cliënten van de SIG te bevorderen.

In 2019 en 2020 heeft de LFB de 
samenwerking met de SIG gezocht, om een 
traject ter ervaringsdeskundigheids-
bevordering voor cliënten op te zetten.

Irma Buur, begeleider bij de SIG, is in het 
traject meegenomen als coach vanuit de SIG. 
Irma vertelt: “De positieve aspecten die in dit 
project naar voren kwamen, was dat cliënten 
steeds meer een voortrekkersrol namen in 
het elkaar helpen en stimuleren. 
De toegevoegde waarde van het 
samenwerken met de LFB was, dat zij op een 
hele andere manier cliënten inzetten als 
ervaringsdeskundigen. Zij hebben een 
programma gemaakt wat een mooie leidraad 
bleek om het volgende traject meer 
zelfstandig uit te voeren.'’

Op het moment dat zou  Sterk naar de TOP 
gaan starten, kregen we te maken met de 
gevolgen van de Covid maatregelen. De 
groep is toen opgesplitst en vijf cliënten van 
de SIG zijn deze training gaan volgen. Zij 
hebben gedurende 39 weken de training 
gevolgd.

Irma vertelt: “Het voordeel van zo'n langdurig 
traject is, dat je elkaar goed leert kennen en 
dat er tijd en ruimte is voor persoonlijke 
groei. 

Bij dit traject worden ook verwanten 
betrokken. Zij zagen dat hun familielid zich 
door het traject beter ging uitdrukken over 
eigen wensen.'’

Bij hebben de cliënten Stevig naar de Top 
gewerkt aan het uitwerken en realiseren van 
een droom. Hierbij stond het werken in de 
driehoek centraal, er waren verschillende 
avonden, waar ook begeleiders of verwanten 
aanwezig waren. De droom is uitgewerkt met 
input vanuit begeleiding en verwanten.

Om dit alles goed te begeleiden, was naast 
de , ook bij dit traject betrokken. LFB KansPlus 
Irma vertelt: “Ik vond het heel mooi om te 
zien, dat je eigenlijk veel dichterbij je droom 
kunt komen, dan je misschien zelf dacht. 
Verwanten gaven aan dat hun familielid zich 
beter kon , dat ze vonden dat het presenteren
zelfvertrouwen was gegroeid en deden met 
heel veel mee. enthousiasme 
Ook begeleiders gaven aan dat ze de groei 
en het enthousiasme zagen en roemden de 
sfeer tussen alle deelnemers. 
Het gaf !”verbinding

Het laatste traject is Zes Stoer naar de Top. 
ervaringsdeskundigen vanuit de eerdere 
trajecten zijn, samen met coach Irma, 
voorbereid om de te geven. Training Stoer 
Die zal binnen woonvoorzieningen of 
dagbesteding plaats gaan vinden. Door 
verschillende werkvormen zal er gewerkt 
worden aan het elkaar beter , leren kennen
leren en ook weer aan waarderen 
persoonlijke ontwikkeling.
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Studenten met en zonder 
beperking leren van elkaar
 
Voor mensen met een verstandelijke 
beperking zijn er na het speciaal onderwijs 
vaak geen mogelijkheden om verder te 
studeren. Daarom is in het gebouw van 
Hogeschool Inholland Haarlem een 
STERKplaats ingericht. Daar worden mensen 
met een verstandelijke beperking opgeleid 
tot ervaringsdeskundige, mede om 
studenten van Inholland te helpen in hun 
opleiding. Zo kunnen studenten met én 
zonder beperking in het project Sterk in 
Onderwijs van en vooral met elkaar leren.

Sterk in Onderwijs is een initiatief van de LFB, 
de landelijke belangenorganisatie door en 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Een belangrijke stap in de 
acceptatie en zichtbaarheid van mensen met 
een verstandelijke beperking, zo vertelt LFB-
directeur Ellis Jongerius, die zelf ook een 
verstandelijke beperking heeft: 'Omdat het 
gaat om gelijkwaardigheid, leren van elkaar 
en elkaar versterken. Ik denk ook dat daar 
veel behoefte aan is in de maatschappij, om 
die diversiteit te verbeteren. Ik ben zelf actief 
op beleidsniveau en ken en hoor veel 
mensen met een beperking. Dit project helpt 
ze om verder te komen, maar het is ook goed 
voor de studenten van Inholland om van hen 
te leren.'

Diversiteit en inclusie

Marije Deutekom twijfelde als 
vestigingsdirecteur van locatie Inholland 
Haarlem geen moment om mee te doen met 
Sterk in Onderwijs. 'Door studenten met een 
verstandelijke beperking hier – letterlijk en 
figuurlijk – een plek te bieden, maken we 
werk van diversiteit en inclusie. Daarbij 
kunnen zij veel betekenen voor onze 
studenten en ons onderwijs, onder meer 
door hun ervaringen en perspectieven te 
delen. En zo zie ik heel veel mogelijkheden 
waar we elkaar sterker kunnen maken.’

Partners van Sterk in Onderwijs zijn De 
Hartekamp Groep en de SIG, organisaties die 
ondersteuning bieden aan mensen met een 
beperking, onder meer op het gebied van 
wonen en werken. Ook Stichting De Baan, 
dat activiteiten organiseert voor 
vrijetijdsbesteding, sport en vakantie voor 
mensen met een beperking, heeft zich 
aangesloten. 
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Totale communicatie en 
zelfreectie

Totale communicatie is een belangrijk 
onderwerp binnen de SIG. Om elkaar te 
begrijpen moet je helder communiceren 
en het niet alleen van letters en moeilijke 
verhalen hebben.
Begeleiders kijken ook steeds naar 
zichzelf om te weten of ze wel 
'begrijpelijk' praten, vertellen en 
uitleggen! En vooral: of ze eerst goed 
luisteren!

Communicatie wordt vaak als een 
geaccepteerd 'gegeven' gezien: dat gaat wel 
vanzelf'! 
Communiceren doe je, altijd en overal. Of we 
elkaar echter begrijpen is dan een tweede. 
Onderzoek en feiten tonen aan dat heel veel 
communicatie niet begrepen of 'anders' 
beluisterd wordt dan de 'boodschapper 
bedoelt'.
En dan hebben we het nog niet over de 
communicatie met onze cliënten, mensen 
met een beperking en/of autisme. Wat 
begrijpen zij van ons (meestal) verbale 
communicatie? 
Het is belangrijk in onze zelfreflectie om te 
toetsen of we door cliënten begrepen 
worden én om te checken of er alternatieven 
te gebruiken zijn in de communicatie die niet 
alléén verbaal van aard zijn en voor cliënten 
begrijpelijk.
In veel voorzieningen wordt 'totale 
communicatie' , zoals we dat noemen, 
gebruikt.
Via pictogrammen, foto's, tekeningen en 
gebaren. Veel, maar nog niet genoeg. Zo 
zouden we graag nog veel meer gebruik 
willen maken van 'gebarentaal'.

In de plannen van het Anneko van der 
Laanhuis (kinderhuis) staat het op de 
volgende manier verwoord:
''1. Inzetten van praatpapier bij een aantal 
kinderen/jongeren (dit kan en moet wel 
meer worden gedaan).
2. Interview afnemen waar we stil staan bij de 
wensen van de kinderen/jongeren.
Het stellen van open vragen op ieders 
niveau.
3. Positief neutrale boodschappen 
overbrengen (zonder waarde oordeel) met 
ondersteuning van totale communicatie.'’

ook op het steunpunt aan de Alkmaarseweg 
wordt totale communicatie ingezet om 
afspraken duidelijk te krijgen. Daar 
rapporteert men het volgende over:
“In gesprekken met cliënten wordt gebruik 
gemaakt van totale communicatie, om keuze 
mogelijkheden uit te leggen worden de voors 
en tegens (welke de cliënt benoemt) 
opgeschreven, getekend of nog anders 
vormgegeven”. 

Vertaling van informatie naar cliënten in 
begrijpelijke taal vindt al op veel vlakken 
plaats. Richting de CCR, in de informatie-
brieven over Corona naar cliënten en 
bijvoorbeeld in de 
begeleidingsplannen. 
En het leuke is: 
verwanten, begeleiders 
en andere omstanders 
vinden deze 
begrijpelijke taal vaak 
evenzo prettig!
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In het verslagjaar zijn er 8 vergaderingen 
geweest.

Verkiezingen
Op 17 maart 2021 is de kiesraad bij elkaar 
gekomen. De kiesraad bestond uit Michael 
Stegeman, Denny Rozenmeijer, Kaylee 
Mooldijk, Johan Vogelaar, Samantha Flippi, 
Sjaak Bleijendaal en Barry Hinzen. Barry 
Hinzen was de voorzitter.

Op 1 april 2021 was de verkiezing. Er stonden 
34 kandidaten op de kieslijst.
Op 14 april 2021 heeft de kiescommissie de 

stemmen geteld. Er zijn 27 kandidaten 
gekozen.

De nieuwe raad is geïnstalleerd op 16 juni 
2021. Toen is er ook afscheid genomen van 
de oude leden. De nieuwe leden ontvingen 
een bloemetje, een vergadermap én een 
inwerkdocument. De oude leden ontvingen 
een bloemetje én een kadootje voor hun 
jarenlange inzet voor de CCR.

De nieuwe rollen in de raad zijn gekozen bij 
meerderheid van stemmen: Sabrina Lammers is 
de secretaris, Johan Vogelaar is de voorzitter, 
Kaylee Mooldijk is de vicevoorzitter, Lorenzo 
Kessens is de penningmeester, Ciska van Beijeren 
doet de notulen.

Op 17 februari 2021 was de eerste vergadering 
van het jaar. Deze vergadering is in vier groepen 
gedaan. De vergadering van januari is door 
Corona niet doorgegaan. Ieder CCR-lid ontvangt 
een boekje van André Wijnker. Er is een nieuwe 
bloemlezing van hem uit. 

Verslag van de Centrale Cliëntenraad 2021
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De besluiten door de Centrale Cliëntenraad in 2021

- De CCR heeft in haar vergadering van 17 februari 2021 goedkeuring gegeven aan de
 bestuursverklaring voor het extra geld wat uitgegeven is door Corona. 
- De CCR heeft een eenzaamheidskwartet gemaakt naar aanleiding van het
 cliëntentevredenheidsonderzoek. De eerste exemplaren zijn uitgereikt aan de CCR-leden.
- De CCR heeft een Huishoudelijk regelement gemaakt en vastgesteld. 
- De CCR heeft de verbeterrapporten van de voorzieningen van de
 cliëntentevredenheidsonderzoeken doorgenomen. De CCR heeft vier locaties waar een
 verdiepingsonderzoek komt aangewezen. 
- De CCR heeft de formulieren voor de Wet Zorg en Dwang doorgenomen, verbeteringen
 aangebracht en vastgesteld. 
- De CCR heeft een format gemaakt voor de voorzieningen en teams om huisregels te maken
 die van de Wet Zorg en Dwang op papier moeten komen. De CCR heeft alle voorzieningen
 en teams gevraagd om de huisregels te maken. Ale voorzieningen en teams hebben dat
 gedaan. 
- De cliëntentevredenheidsonderzoeken waren ieder jaar. Met de CCR is besproken hoe de
 CCR hiermee om wil gaan. De CCR heeft ervoor gekozen om één keer per twee jaar het
 volledige onderzoek te doen tegenover ieder jaar een kleiner onderzoek. 
- Het jaarverslag van 2020 is met een geselecteerde commissie vanuit de CCR doorgesproken
 en voorzien van commentaar. 
- Het logo en het onderschrift is met de CCR besproken. Er is besloten om het huidige
 onderschrift 'voor mensen met een beperking' te blijven voeren. 
- Jan Kroft heeft getrakteerd omdat hij 40 jaar in dienst is bij de SIG.
- Voor het cluster ambulante ondersteuning is een informatiebulletin opgezet. 
 De CCR krijgt hier een column in.
- De CCR heeft een brief gestuurd naar gemeente Haarlem omdat ze willen aangeven dat ze
 de aanbesteding graag anders zouden zien. Hier is geen reactie op gekomen. 
- De CCR heeft een pakket van eisen geformuleerd waar nieuwbouw aan moet voldoen als de
 SIG verder ontwikkeld. 
- De CCR heeft met het twee accountmanagers van het zorgkantoor gesproken over de zorg
 en begeleiding bij de SIG.
- De CCR heeft het begeleidingsplan INDABA geëvalueerd. 
- De CCR heeft gesproken over de wet die zegt dat de wettelijk vertegenwoordigers en
 verwanten in het begeleidingsplan moeten kunnen kijken. De CCR wil een aanpassing
 daarin. Zij wil dat er een deel niet direct inzichtelijk is voor wettelijk vertegenwoordigers en
 verwanten en heeft de bestuurder opdracht gegeven om dit te laten bouwen door de ICT-er.
- De CCR is uitgenodigd door Kans Plus om mee te doen aan een training over de 
 Wet Medezeggenschap Cliëntenraden zorginstellingen 2018. 
 Hier heeft de CCR ja op gezegd. Aanvankelijk was dit gepland in december van dit
 verslagjaar maar vanwege de maatregelen Covid-19 is dit naar het volgend jaar verschoven. 
- De CCR en de centrale verwantenraad hebben gezamenlijk vergaderd. 
 Ook de ondernemingsraad is daarbij uitgenodigd. Er is afgesproken dat zij elkaars notulen
 mogen lezen. 
- Ook heeft de CCR de aandachtsfunctionaris eenzaamheid uitgenodigd om te horen hoe het
 binnen de SIG gaat met eenzaamheid. 
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Interview Jeroen Hoek
Wat doe je voor werk?

Als ik binnenkom, bespreken we welke 
taken er zijn in de keuken. Meestal ga ik 
komkommer en tomaat snijden, brood in 
manden doen, vlees en kaas snijden, 
verdelen en op dienbladen leggen. 
Zoetigheid in porties in bakjes verdelen 
en sinaasappels persen tot sap. Op 
sommige dagen maken we extra dingen 

Intos

zoals soep en salades, dit serveren we 
vanaf de Piaggio (zie afbeelding).
Na de pauze zetten we de lunch op het 
buffet en zorgen we dat de tafels gedekt 
zijn.
Als iedereen gegeten heeft, ruimen we 
alles op en maken we een ommetje 
buiten. Zodra we terug zijn maken we de 
Groote Markt (het lunchgedeelte) 
schoon, doen we de afwas en brengen 
we de vuilnis weg. Ook maken we de 
koffiemachines en vaatwassers schoon. 
Aan het eind van de dag drinken we nog 
wat met elkaar.

Wat maakt je werk bijzonder?
Ik vind het erg leuk dat we veel contact 
hebben met de Intos medewerkers, 
iedereen is aardig en maakt een praatje. 
Ze zijn positief en geven me 
complimenten. We doen veel 
verschillende dingen, elke dag is anders. 
Soms is er een vergadering of borrel 
waar we extra hapjes voor maken.
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Waarom werk je graag op deze plek?
Intos voelt als een echte werkplek, 
bepaalde dingen moeten op tijd af. Er is 
afwisseling en genoeg te doen. Soms 
worden we gevraagd door collega's van 
Intos of wij kunnen helpen met extra 
klusjes, zoals bijvoorbeeld dweilen of 
opruimen, Maar het leukste vind ik een 
extra klus in de werkplaats. Ik heb 
sleutelhangers geschuurd samen met 
Sebastiaan en Melvin. 

Wat is er anders op deze plek?
Ik werk bij de SIG, maar het voelt alsof ik 
ook voor Intos werk. We dragen Intos 
kleding en worden overal bij betrokken. 
Op deze plek werken collega's van 
hetzelfde niveau, dus we kunnen samen 
leuke gesprekken voeren en grapjes 
maken met elkaar.
We werken volgens een schema zodat 
we weten wie wanneer welke taken 
heeft. 

Wat maakt dat je met een goed gevoel 
thuiskomt?

Sinds ik bij Intos werk, zit ik beter in mijn 
vel, Dit werk past bij mij, ik ben 
positiever. Na de zomervakantie ben ik 
gevraagd om samen met René 
(begeleider) en wat andere SIG collega's 
te helpen, om kinderen die van school 
komen taken uit de keuken te laten zien 
en te leren. Zodat zij later ook misschien 
in de horeca kunnen gaan werken.

Waar ben je trots op?
Ik ben trots op mezelf dat ik positief ben. 
Ik denk meer na voordat ik iets doe. Ik ga 
met plezier naar mijn werk. Ik werkte 
zelfs een tijdje vijf dagen in de week. Ik 
ben blij dat ik mezelf kan zijn.

Sinds oktober 2021 is de SIG cliëntgroep 
gestart bij Intos. Samen met de cliënten 
bereiden we de lunch voor voor alle 
medewerkers binnen het bedrijf. SIG is 
verantwoordelijk voor de lunch en het 
bijhouden van de Groote Markt; het 
lunchgedeelte bij Intos. Ook voeren we 
schoonmaaktaken uit in de vergaderzalen en 
houden wij de koffiecorners bij.  De taken 
worden steeds duidelijker. We stemmen 
regelmatig af met Intos hoe we invulling 
kunnen geven aan ons aandeel bij 
bijvoorbeeld een receptie, een 
teamleidersoverleg, een jubileum, feestdag 
of een gast bezoek.

Een aantal cliënten heeft aangegeven ook 
graag te willen helpen bij klussen in de 
werkplaats. Dat is besproken met de Intos 
medewerkers en nu zullen er daadwerkelijk 
mogelijkheden komen. Zo helpen we elkaar, 
een heel fijne samenwerking!

 (Ilona 2-3-22)
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Buurtwinkel Hof van Leijh 
(Haarlem Oost)

Niels Moot vertelt;
“Ik was er al meteen toen de Buurtwinkel 
begon. We krijgen er steeds meer taken bij. 
Ik ben zelf gastheer!
Ik vind deze werkplek heel leuk omdat ik veel 
contact met mensen uit de buurt heb. Ik 
neem de pakjes aan voor Post NL en maak 
dan ook vaak even een praatje, bijvoorbeeld 
met mensen van de wandelclub van 
Zorgbalans.

Ik kom met een goed gevoel thuis als ik veel 
pakjes verwerkt heb en een praatje met 
verschillende mensen gemaakt heb.
Ik neem ook de telefoon op, ik kan steeds 
meer vragen zelf afhandelen.
Het is leuk dat ik op deze plek nog veel kan 
leren. Ik heb wel eens een Fransman aan de 
balie gehad en ook een Spanjaard. Dan 
spreek ik Engels, dat vind ik leuk om te doen.
Ik zit hier goed op mijn plek.'’

Buurtwinkel Hof van Leijh is een 
ontmoetingsplek voor de buurt. Cliënten 
helpen in de buurtwinkel. Zo zijn er meer 
contacten met buurtgenoten.

De Buurtwinkel Hof van Leijh is een 
dynamische werkplek, in samenwerking met 
DOCK Haarlem. Een ontmoetingsplek voor 
de buurt met een crea-club, Engelse les, 
bingo, koffie-ochtend en zoveel meer. 
Cliënten ondersteunen de activiteiten.
· Een PostNL punt voor het innemen en
 uitgeven van pakketjes, een taak waar
 cliënten erg enthousiast over zijn.
· Verschillende horeca activiteiten zoals
 buurtlunches, waar samen met cliënten
 en een vrijwilliger een warme maaltijd
 wordt gekookt.
· Zorgbalans komt langs met een groep
 voor een kop koffie en de lunch.
· Bedrijven in de omgeving die eenmalig
 of tijdens vergaderingen broodjes
 bestellen, cliënten spelen een grote rol in
 de voorbereidingen.
· Buurtbewoners komen langs voor een
 kop koffie of een broodje.
· Gezinnen uit de buurt komen met hun
 kinderen voor een pannenkoek en
 genieten van de ongedwongen sfeer
 binnen Hof van Leijh.
· Samenwerking met Bakkerij de Schans
 die de kaas en saucijzenbroodjes maken. 
Samen met de cliënten wordt gekeken wat 
zij kunnen en willen. Er wordt ingespeeld op 
de vraag, zodat cliënten  zich gehoord voelen 
en iets doen waar ze blij van worden. 
Dit geen betekenis aan de zingeving van 
cliënten. Cliënten die tijdens de koffie-
ochtend helpen met inschenken en een 
praatje maken met de ouderen en zich 
daardoor nuttig voelen. Cliënten die helpen 
met tasjes uitdelen bij de AH, van oor tot oor 
met een glimlach en hiermee middenin de 
samenleving staand. Cliënten die afvalprik-
ken in de wijk en van buurtbewoners horen 
hoe blij zij daarmee zijn. Trots op het werk 
dat zij doen. Trots op het contact met de 
buurt. Een waardevolle bijdrage aan de wijk 
en aan verbinding in de buurt.
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De SIG wilde al heel lang een 
theater. Nu is er een theater. Bij de 
dagbesteding is een theatergroep 
gestart.
Soms komen fantasieën en  mogelijkheden 
op een bijzondere manier samen! Eén van de 
wensen bij de SIG bestond al enige tijd om 
drama, spel en toneelmomenten voor 
cliënten te kunnen realiseren en – als het 
even kon – dit te combineren met 
dagbesteding!
Toen er ruimte vrij kwam op de Schans in 
Beverwijk (grenzend aan onze al bestaande 
dagbesteding), zagen wij onze kansen 
schoon!
We zouden een theater gaan realiseren. Een 
plek waar mensen met een beperking via 
drama, spel, zang en dans zich zouden 
kunnen uiten, maar ook een plek waar 

werkzaamheden zouden kunnen worden 
verricht die voortkomen uit de 'theater 
business'. Zoals horeca-activiteiten, licht en 
geluid, jassen ophangen en mensen hun 
plaats wijzen.
Door samenwerking met het Kennemer 
Theater zouden wij ook kleine voorstellingen 
kunnen gaan organiseren voor beginnende 
of plaatselijke artiesten.
Waar een wil is, is een weg en dus werden 
belangrijke voorwaarden aan het einde van 
2021 gerealiseerd. De aankleding en 
inrichting moet nog worden voltooid maar in 
de loop van 2022 zullen wij een officiële 
opening kunnen plannen. 
Mét de burgermeester én met – naar wij 
hopen – een beroemde Nederlandse Artiest!
Overigens: al bijna 30 cliënten hebben een 
begin gemaakt met hun 'toneellessen'.

We hebben een Theater!
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Eenzaamheid 

Cliënten geven aan dat zij behoefte 
hebben aan contact en zich soms 
eenzaam voelen.
Dit wordt bijvoorbeeld besproken in 
de planbesprekingen.
SIG vindt het belangrijk dat hier aan 
gewerkt wordt. 
Zo zijn er ondanks corona 

activiteiten georganiseerd zoals de 
digitale soundmixshow en de 
stamtafels zijn zo snel mogelijk 
weer gestart.
Ook is er een kwartet ontwikkeld 
over eenzaamheid. Daarmee wordt 
het praten over eenzaamheid wat 
makkelijker.

Netwerk en wijkgericht werken

Contacten met familie, vrienden en 
contacten in de buurt zijn belangrijk. De 
SIG probeert te helpen met het uitbreiden 
en onderhouden van deze contacten.
Bij de SIG vinden wij netwerk en contacten, 
naast het contact met de begeleiding, 
belangrijk. We besteden daar al jaren 
aandacht aan, met behulp van zogenaamde 
'sociale netwerkinstrumenten'.
Met het doel dat onze cliënten meer 
onderdeel worden van hun directe 
omgeving en de mensen om hun heen. Nog 
mooier zou het zijn als het hen lukt -daar 
waar nodig met begeleiding aan hun zijde-  
om dat zelf ook graag te willen en voor elkaar 
te krijgen.

Het werken met onze cliënten kenmerkt zich 
nadrukkelijk door aandacht te hebben voor 
hun (belangrijke) mensen in hun omgeving;  
Familie, vrienden en kennissen, mensen uit 
de buurt.
Ondanks de soms moeilijke omstandigheden 
waarin deze netwerkcontacten plaatsvinden, 
houden wij oog voor anderen die ook te 
maken hebben met onze cliënten.

De SIG gelooft al vele jaren in de waarde van 
het principe “mee doen” en heeft dit 
verankerd in het werken. Dit is terug te 
vinden in onze Doeners en in de aandacht 
die wij besteden aan het thema Zingeving. 
In de methodiek uit zich dat in het gebruik 
van diverse instrumenten zoals de 
netwerkkaart, buurtkaart, talentenkaart, 
levenslijn en groslijst.
Je ziet het ook terug in de praktijk, in de 
diverse buurtwinkels, stamtafels, koffie-
inloopmogelijkheden en vooral ook in onze 
onuitputbare inzet om met partners in de 
keten samen te werken- zodat de cliënt kan 
mee doen.

Vraag aan mij 
(en aan mijn netwerk) 
of ik jouw begeleiding 
ook bij mij vind passen.

Prikkel mij om dingen te 
doen die ik moeilijk vind

Schakel anderen in omdat 
je weet dat je niet de enige 
bent die het beste met mij 
voor heeft

Je geeft mij informatie over 
de begeleiding aan mij en 
mijn netwerk op ene manier 
dat je begrepen wordt.
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SNS is een uitgebreide methodiek waarvan SIG al 
lerende heeft ondervonden waar echte winst 
mee geboekt kan worden voor de cliënt. Deze 
zijn vertaald in instrumenten die SIG in de loop 
der jaren eigen heeft gemaakt. Met een 
eLearning voor medewerkers zijn deze 
instrumenten uitgelegd.

In samenwerking met diverse functionarissen is 
er een volledig pakket ontworpen dat zich richt 
op netwerk en wijkgericht werken zoals wij dat 
bij de SIG doen- gekoppeld aan de doeners en 
met behulp van Totale communicatie.

Beelden van Kwaliteit als methode                                                                                          

Beelden van Kwaliteit is een methode van 
kwaliteitsonderzoek in de zorg met als doel: 
kwaliteitsontwikkeling. De methode is 
gebaseerd op observaties in de alledaagse 
zorgpraktijk. 
Een BvK-onderzoeker loopt mee op een 
locatie, observeert, voert gesprekken, stelt 
verdiepende vragen en doet bronnen-
onderzoek. Dit resulteert in een 
observatieverslag. Dat verslag is de basis 
voor het gesprek over kwaliteit in een 
zogenoemde Kwaliteit Reflectie Bijeenkomst. 
Daaraan doen de teamleden mee en enkele 
daartoe uitgenodigde betrokkenen van 
binnen en buiten de organisatie. Dat kunnen 
zijn: iemand die zelf zorg ontvangt, een 
verwant, begeleider, manager, 
gedragsdeskundige, medewerker 
zorgkantoor, Raad van Toezicht, gemeente of 
Inspectie. Tijdens de bijeenkomst vindt 
gezamenlijke verdieping en reflectie plaats 
over de observaties. Dit levert het team 
concrete ontwikkelthema's op en draagt bij 
aan een gedeeld kwaliteitsbewustzijn binnen 
de organisatie en de omgeving daarvan.

Beelden van Kwaliteit: 
de methode, de beweging, de leidende principes

Beelden van Kwaliteit als beweging                                                                                         

Beelden van Kwaliteit is meer dan een 
methode alleen. Het is ook een beweging 
gericht op  een andere benadering van 
kwaliteit en een andere manier van 
verantwoorden. Kwaliteit wordt opgevat als 
een dynamisch concept waarvan het bewijs 
ligt in de interactie tussen zorgverleners en 
mensen die zorg ontvangen in de alledaagse 
praktijk. Daarom kiest Beelden van Kwaliteit  
voor een narratieve manier van 
verantwoorden waarbij de verhalen en 
reflecties van de betrokkenen verteld en 
geïnterpreteerd worden.  Hiermee dragen we 
bij aan een leerklimaat dat gebaseerd is op 
onderzoeken, leren, ontwikkelen en reflectie. 

 Vanuit de Beelden van Kwaliteit Community
dragen we deze benadering uit in een 
landelijke context van politiek en beleid en 
dragen we bij aan een maatschappelijke 
beweging gericht op betekenisvol 
verantwoorden. 
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Professionele meedenkers

De SIG vraagt aan anderen om mee 
te helpen en mee te denken. Zo 
wordt de begeleiding beter. En 
kijken deskundigen mee.

De SIG biedt begeleiding bij het 
wonen in een woonvoorziening of 
met ambulante ondersteuning. Dat 
betekent dat cliënten van de SIG 

dezelfde artsen en hulpverleners bezoeken 
als ieder ander. 

Een gebroken been is een gebroken 
been. Of dat been van iemand met of 
zonder verstandelijke beperking is, 
maakt voor de behandeling niets uit. 

Suikerziekte is geen gebroken been. 
Verstandig leven met suikerziekte is voor 
iedereen elke dag een puzzel. Begrijpen wat 
belangrijk is om zo gezond mogelijk te 
blijven en verantwoordelijk zijn als je andere 
keuzes maakt, is voor mensen met een 
verstandelijke beperking moeilijker dan voor 
mensen die normaal begaafd zijn. 

Het belang van een 
bevolkingsonderzoek begrijpen, het 
nut van een vervelende of pijnlijke 
behandeling inzien, denken in 

kansen en percentages, de voor- en nadelen 
kunnen afwegen of verantwoordelijkheid 
kunnen dragen voor de consequenties van 
een beslissing. Dit is voor iedereen moeilijk 
en voor  mensen met een verstandelijke 
beperking extra moeilijk. 

Begrijpen van informatie is voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking extra moeilijk, maar het 
opmerken van veranderingen in je 

lichaam of in je gevoel is dat ook. En daar dan 
weer woorden bij vinden om deze klachten 
te beschrijven.
Veel  mensen hebben hulp nodig van een 
psycholoog, psychiater of therapeut, 
bijvoorbeeld bij ernstige angst, boosheid en 
stress. Deze deskundigen geven vaak aan 

geen deskundigheid te hebben in het 
behandelen van mensen met een 
verstandelijke beperking. 

 SIG werkt daarom samen met een 
aantal professionele om meedenkers 
de zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking optimaal te 

ondersteunen. Soms denken deze mensen 
mee over het beleid, vaak in het belang van 
een bepaalde cliënt. 

SIG heeft contact met twee huisartsen, een 
AVG arts, een psychiater, een ouderenarts en 
een fysiotherapeut. Zij verdiepen zich met 
regelmaat (op afstand of in een consult) in 
individuele situaties van cliënten, in meer 
algemene (medische) vraagstukken of 
daarmee samenhangende ethische 
problemen. Ze helpen met het verhelderen 
van vragen aan de eigen (huis)artsen van 
cliënten of geven hen concrete adviezen. Ze 
helpen bij het verhelderen van ingewikkelde 
medische keuzes en denken mee in het 
verwijzen naar reguliere behandelaars. Soms 
leggen ze het advies van behandelaars uit 
aan het team. 

Bij veel behandelingen is het effect 
groter wanneer de thuissituatie 
meebeweegt of zich anders opstelt. 
Denk bijvoorbeeld aan oefenen met 

het voor jezelf opkomen of je ontworstelen 
aan een loyaliteitsconflict. Uniek zijn de 
vormen van doe-therapie die bij of via de SIG 
worden geboden. Het gaat om creatieve 
therapie en psychomotorische therapie. Deze 
therapieën zijn voor de cliënt, maar altijd in 
verbinding met de omgeving en met respect 
voor het beroepsgeheim. Vaak wordt het 
team getraind in het aanpassen van de 
begeleiding zodat de effecten van de 
therapie optimaal zijn.
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De regels voor het verzorgen van 
hulpmiddelen zijn veranderd. 
Afspraken over medicatie geven en 
medicatie controleren zijn gemaakt. 
De SIG moet meer regelen. De SIG 
werkt met anderen samen om het 
goed te regelen.

SIG voorziet in medische hulpmiddelen. 

Sinds januari 2020 is de regeling rond het 
verstrekken van mobiliteitshulpmiddelen 
gewijzigd. Daar waar voorheen de aanvraag 
bij de gemeente gedaan werd, is dit 
verschoven naar de SIG. In de regeling 
Langdurige zorg staat limitatief 
omgeschreven welke mobiliteitshulpmid-
delen door de SIG gerealiseerd moeten 
worden. Het gaat hier om hulpmiddelen die 
door meerdere personen gebruikt kunnen 
worden. Dus aangepaste hulpmiddelen op 
de persoon gaan nog via de ziektekosten-
verzekering. In 2020 is de regeling opgezet 
met Zorgbalans en VIVA!Zorggroep om bij 
een aanvraag de juiste disciplines te 
betrekken. Het verslagjaar is gebruikt om 
inzicht te krijgen in de hoeveelheid alsmede 
het onderhoud daarvan. Het komend jaar zal 
er een overeenkomst gesloten worden met 
een leverancier om de continuïteit te 
waarborgen omtrent de verstrekking en 
onderhoud van de hulpmiddelen. 

Elektronische toedienregistratie

De SIG werkt sinds een aantal jaar samen met 
Medicheck. Langzaam aan zijn (bijna) alle 
voorzieningen over op dit systeem. Met 
MediCheck hebben we papierloos zicht op 
het medicijngebruik van een cliënt. 
De begeleider heeft een Ipad waarop de 
toedienlijst per moment zichtbaar is. 

Het moment is voorzien van de informatie én 
een foto van het medicijn. 
MediCheck voert eenvoudig de dubbele 
controle van risicovolle medicatie uit. De 
begeleiders dienen hiervoor bij elkaar een 
digitaal verzoek in. Zo zijn we op dit punt 
altijd IGZ-proof. En het geeft de cliënt de 
zekerheid dat het klopt wat er wordt 
toegediend.

Psychofarmaca binnen de SIG.

De IGZ heeft een aantal jaar geleden een 
onderzoek gedaan “Onderbouwd 
voorschrijven”. Bij de SIG zijn dit de 
huisartsen of de eigen specialisten. Dat zijn 
er heel veel. Alleen al de huisartsen zijn er 
ruim 74. Daar kan de SIG onmogelijk een 
richtlijn aan uitvaardigen. Hiervoor heeft de 
SIG een afspraak met de teamarts die in het 
beleidsvormend team volwassenen 
deelneemt. 

Ieder jaar worden er lijsten geïnventariseerd 
met daarop de psychofarmaca. De teamarts 
stelt hierbij de vragen en deze worden 
teruggesteld aan de voorschrijver. Zo blijven 
wij alert en denken we met de voorschrijver 
mee of afbouw mogelijk is.  Daarnaast zijn er 
jaarlijks met de eigen huisarts én apotheek 
medicatiereviews. Ook hier wordt nog eens 
naar de medicatie gekeken. In de jaarlijkse 
MDO's – waar ook weer een arts bij 
betrokken is – worden de reviews voorbereid. 
Het doel van het project 'onderbouwd 
voorschrijven van psychofarmaca' kan 
bijdragen tot het succesvol afbouwen van 
deze medicijnen. Dit draagt bij aan een 
betere kwaliteit van leven voor de cliënt. 
Toch kunnen er altijd omstandigheden zijn 
waarin het voorschrijven van psychofarmaca 
nodig is en dan is monitoren ervan geborgd. 

Veilig met medicijnen en medische hulpmiddelen
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Vitaliteit

Gezondheid is belangrijk. 
De SIG bedacht dingen om nog 
gezonder te leven. Voor cliënten en 
medewerkers.

In 2021 bleken Gezondheid en Vitaliteit 
belangrijk thema's. We hadden te maken met 
ziekte door corona, zelf of in onze omgeving. 
Veerkracht, draagkracht, gedrag en gezonde 
levensstijl blijken allemaal van belang voor 
positieve gezondheid. Medewerkers gingen 
al aan de slag met activiteiten in het kader 
van de Sterk in je Werk en waar nodig een 
cursus Stoppen met Roken. 

De SIG Bakkerij bakt nu ook gezonde granula 
en aardappelbrownies. Cliënten en 
medewerkers gingen wandelen met de 
Ommetje App. Maar het ziekteverzuim is 
hoog in de zorg, ook bij de SIG. En onze 
doelgroep heeft vaker dan gemiddeld te 
maken met zwaarlijvigheid.

2022 zal in het teken staan van Positieve 
Gezondheid, waar met aandacht voor 
Zingeving en Vitaliteit, op velerlei manieren 
samen gewerkt zal worden aan draagkracht 
en veerkracht.
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Medewerkersonderzoek 

De SIG wil graag weten wat medewerkers 
van hun werk vinden. Waar zijn medewerkers 
tevreden over en wat kan er beter? Daarom 
heeft de SIG een onderzoek gedaan. 
De medewerkers van de SIG zijn tevreden. 
Natuurlijk zijn er ook dingen die beter 
kunnen. Bijvoorbeeld op het gebied van 
samenwerken. Ook vinden medewerkers het 
belangrijk dat de SIG aandacht heeft voor 
hun gezondheid.

In november 2021 heeft het medewerkers-
onderzoek plaatsgevonden, dat werd 
uitgevoerd door onderzoeksbureau 
Effectory. De respons van het onderzoek was 
hoog, maar liefst 83% van de medewerkers 
vulden het onderzoek in. Ook behaalde de 
SIG wederom mooie cijfers; een 8,1 voor 
tevredenheid, een 8 voor werkgeverschap en 
een 8 voor bevlogenheid. Hiermee scoort de 
SIG bovengemiddeld ten opzichte van de 
branche. 

Op basis van deze resultaten is de SIG 
onderscheiden met het label 'World-class 
Workplace 2022'. Dit label is de opvolger van 
het keurmerk “Beste Werkgever” en is 
bedoeld voor werkgevers die door de eigen 
medewerkers uitstekend beoordeeld zijn. 

Inmiddels is er op basis van de uitkomsten 
van het medewerkersonderzoek een plan 
opgesteld waarin een aantal verbeterpunten 
zijn geformuleerd waar we op organisatie-
niveau mee aan de slag gaan. Onderwerpen 
die terugkomen in dit plan zijn o.a. 
bevorderen van de feedbackcultuur, 
stimuleren van team-overstijgende 
samenwerking en aandacht voor het thema 
positieve gezondheid en het werkvermogen 
van medewerkers. In 2022 zal uitvoering 
gegeven worden hieraan.

Arbeidsomstandigheden

Het is belangrijk dat medewerkers veilig en 
gezond kunnen werken. Daarom praten we 
met medewerkers over hun werkplek. 
We praten over verschillende onderwerpen. 
Zoals: is de werkplek veilig? Is de tempera-
tuur op de werkplek goed? Weet je wat je 
moet doen bij een ontruiming? Als er 
problemen zijn, proberen we ze samen op te 
lossen. 

In 2021 heeft er een risico-inventarisatie & 
evaluatie (ri&e) van de arbeidsomstandig-
heden plaats gevonden op de nieuwe 
woonprojecten aan de Engelandlaan en de 
Frans van de Wielstraat. Op het Logeerhuis, 
dagbesteding De Schans en steunpunt 
Alkmaarseweg heeft wederom een ri&e 
plaatsgevonden. 

De ri&e arbeidsomstandigheden bestaat uit 
een uitgebreide vragenlijst die door alle 
medewerkers ingevuld wordt. Onderwerpen 
die hierin aan bod komen zijn onder andere: 
fysieke belasting, werkdruk, grensoverschrij-
dend gedrag, hygiëne, arbeidstijden en 
verzuim. Op basis van de uitkomsten van de 
vragenlijst wordt vastgesteld welke 
onderwerpen extra aandacht behoeven. 
Over deze onderwerpen wordt uitgebreider 
gesproken tijdens het teamgesprek plaats. 
Gezamenlijk worden er verbeterpunten 
geformuleerd. Aanvullend vindt er ook een 
gebouwenscan plaats. Onderwerpen die aan 
bod komen in de gebouwenscan zijn onder 
andere: alarmering, vluchtroutes, liften en 
trappen, apparatuur, blusmaterialen en 
evacuatiehulpmiddelen.

Onderwerpen die extra aandacht behoeven 
op basis van de uitkomsten van de ri&e zijn 
onder andere: werkdruk (Engelandlaan en 
Steunpunt Alkmaarseweg), fysieke belasting 
(Logeerhuis en Frans vd Wielstraat), fysische 
factoren (Schans) en alleen werken 
(Steunpunt Alkmaarseweg). Op basis van de 
uitkomsten en het teamgesprek is door de 
teamleider een plan van aanpak opgesteld.
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Soms zijn medewerkers ziek. Meestal duurt 
dit niet lang, maar soms zijn medewerkers 
langer ziek. In 2021 was het ziekteverzuim bij 
de SIG iets hoger dan het jaar daarvoor. Dit 
kwam ook door het coronavirus. 

De SIG kan niet altijd voorkomen dat 
medewerkers ziek worden, maar soms kan 
dat wel. Door medewerkers hulp te bieden 
van iemand waarmee ze kunnen praten. 
Dat heet een coach. 

Als medewerkers ziek zijn gaan ze naar een 
bedrijfsarts. In 2021 kwam er een nieuwe 
bedrijfsarts bij de SIG. De SIG is tevreden over 
de nieuwe bedrijfsarts.

Scholing 

De SIG organiseert scholing voor nieuwe 
medewerkers. Hier leren nieuwe 
medewerkers veel over hun nieuwe werk als 
begeleider bij de SIG. Door corona kon de 
scholing vaak niet door gaan. Medewerkers 
moesten de scholing op een later moment 
inhalen. Dit waren veel medewerkers en 
daarom vond dit plaats in het Kennemer 
Theater. 

De SIG vindt dat de scholing nog beter kan. 
Daar is in 2021 over nagedacht. Er zijn 
nieuwe ideeën en deze gaan we in 2022 

uitvoeren. 

Door de coronamaatregelen konden veel 
scholingsactiviteiten in 2021 geen doorgang 
vinden. In de periode van versoepelingen 
heeft er zo veel mogelijk een inhaalslag 
plaatsgevonden van scholing voor nieuwe 
medewerkers. In het kader van deze 
inhaalslag heeft de SIG in het najaar van 2021 
enkele scholingsdagen georganiseerd in het 
Kennemer Theater voor grotere groepen 
nieuwe medewerkers. De inhaalslag van de 
geannuleerde scholingen van eind 2021 
vonden plaats in het eerste  en tweede 
kwartaal van 2022.

In 2021 is tevens gewerkt aan de 
ontwikkeling van het nieuwe 
scholingsprogramma voor nieuwe 
medewerkers. Doel van het nieuwe 
scholingsprogramma is om de inhoud en 
vorm van de diverse scholingsactiviteiten 
beter op elkaar aan te laten sluiten, waarbij 
sprake is van een uniforme basis, 
herkenbaarheid, herhaling en borging. In 
2022 zal gestart worden met een eerste pilot 
op basis van het nieuwe 
scholingsprogramma. 

Verzuim
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Het is best lastig om nieuwe medewerkers te 
vinden die ook een diploma hebben om 
begeleider te mogen zijn. Maar er zijn ook 
mensen die graag begeleider willen worden, 
maar het diploma nog niet hebben. Deze 
mensen krijgen bij de SIG de kans om het vak 
van begeleider te leren én naar school te 
gaan. Zij worden hierbij begeleid door 
leercoaches. Ook moeten zij eerst een 
vragenlijst invullen, zodat de SIG weet waar 
ze goed in zijn en wat ze nog moeten leren.

De huidige arbeidsmarkt vraagt om een pro-
actieve aanpak waar het gaat om het 
interesseren van mensen voor de zorg. De 
coronacrisis heeft ertoe geleid dat mensen 
vanuit andere sectoren, zoals de horeca, zich 
meldden bij de SIG. In 2021 zijn 18 zij-
instromers gestart bij de SIG. Zij leren het vak 
van (assistent) begeleider in de praktijk en 
gaan daarnaast naar school. Op regionaal 
niveau wordt er intensief samengewerkt met 
Nova College en ROC Amsterdam. 

Dit maakt het mogelijk om medewerkers in 2 
tot 3 jaar hun diploma voor (persoonlijk) 
begeleider in de gehandicaptenzorg (mbo-
niveau 3 of 4) te behalen. In 2021 telde de 
SIG in totaal 23 BBL'ers en daarnaast werden 
13 medewerkers in staat gesteld tot het 
volgen van een Hbo-opleiding (Social Work). 

De begeleiding van de BBL-medewerkers 
werd in 2021 anders vorm gegeven dan 
voorheen. De SIG heeft hiertoe 5 leercoaches 
benoemd en opgeleid in samenwerking met 
OPPstap. Dit zijn ervaren begeleiders die 
naast hun functie als (ambulant) begeleider 
de taak van leercoach vervullen. 

In het kader van een zorgvuldige selectie van 
BBL-medewerkers - en om voortijdige uitval 
zo veel mogelijk te voorkomen - is de SIG 
tevens in 2021 gestart met de afname van de 
AMN-talentscan. De uitkomsten van de 
talentscan zijn waardevol om samen met de 
BBL-medewerker het opleidingstraject uit te 
stippelen en aandachtspunten te benoemen. 

Corona

Tijdens de coronapandemie heeft de SIG ook intensief samengewerkt met diverse instanties. 
Samenwerking bleek te leiden tot snelheid en efficiëntie.

- Met huisartsen werd geïnventariseerd wie er in aanmerking kwam voor een vaccinatie 
met prioriteit, op locatie of bij de GGD.

- Met de GGD en huisartsprikteams werden afspraken gemaakt om op locatie te 
vaccineren.

- Met collega organisaties Philadelphia, De Waerden en de Prinsenstichting werd in Bergen 
een actie op touw gezet voor de booster.

- Met het Streeklab werd samengewerkt zodat SIG een eigen Teststraat kon opzetten voor 
snelle PCR testen voor begeleiders of cliënten.

Beroepspraktijkvorming
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Reacties op het Kwaliteitsverslag
De visitatie vond plaats na de officiële publicatie van het kwaliteitsverslag (namelijk op 28 juli), 
deze reacties zijn in augustus 2022 toegevoegd aan het Kwaliteitsverslag.

Reactie Centrale Cliëntenraad

Alle leden van de centrale cliëntenraad hebben het verslag bekeken en besproken. Zij hebben 
laten weten wat zij ervan vonden.
De leden vonden het verslag er mooi en netjes uitzien, met een mooie voorkant. De 
inhoudsopgave werd gemist, kranten hebben soms ook een inhoudsopgave.
De CCR leden vonden de foto's vooral heel goed en herkenbaar, de één wil liever grotere, de 
ander liever kleinere foto's.
Het verslag was voor de meesten duidelijk en overzichtelijk. Er staan ook wel ingewikkelde 
dingen, het is best uitgebreid, sommige cliënten vonden dat het eenvoudiger kan.
De verhalen en interviews werden erg op prijs gesteld. Ook de onderwerpen waren interessant, 
bijvoorbeeld over hoe de begeleiding werkt en hoe je je eigen mening kan geven.

Mening van de Ondernemingsraad over het Kwaliteitsverslag 2021

De Ondernemingsraad heeft het kwaliteitsverslag 2021 met interesse gelezen en is van mening 
dat het een goed beeld geeft van de vele ontwikkelingen en initiatieven, die de organisatie SIG 
in 2021 heeft ingezet.
De Ondernemingsraad is van mening dat het verslag te weinig picto's bevat en het wel veel tekst 
is. De Ondernemingsraad is voorstander van digitale verzending in het kader van 
papierbesparing.

Reflectie visitatiecommissie over kwaliteit op 28 juli 2022

Op 28 juli 2022 vond de externe visitatie plaats. De visitatie commissie bestond uit; Ans 
Broelman (Ervaringsdeskundige LFB), Mirjam Tempelman (Coach LFB), Claudia van der Zee 
(Ervaringsdeskundige De Waerden), Puck van de Vliet (Bestuurssecretaris De Waerden), Jacques 
Krijgsman (Teammanager De Waerden), Dasja Overtoom (Adviseur cliëntondersteuning De 
Waerden).
Zij werden ontvangen door Ciska van Beijeren (Ervaringsdeskundige SIG), Jan Kroft (Bestuurder 
SIG) en Fieke Reitsma – Bestuurssecretaris SIG. 
Bewoners van het Steunpunt Jongeren op de Alkmaarseweg vertelden over het wonen bij de 
SIG. Cliënten Dagbesteding verzorgden een rondleiding en vertelden over de mogelijkheden 
om hun verschillende talenten te benutten en ontwikkelen. Zij lieten zien wat zij allemaal 
hadden gemaakt.

Vormgeving

De commissie prees het idee van een 'krantvorm' en gaf aan de insteek te herkennen hoe in het 
rapport is gepoogd uit te gaan van diegenen die moeilijk lezen. Dit gebeurt door korte 
inleidingen te geven in een groter lettertype, pictogrammen en veel foto's. Er was hier, zeker 
vergeleken met een jaar eerder, wel wat op aan te merken. De Totale Communicatie kan 
consequenter worden doorgevoerd in het verslag. Door de veelheid van ontwikkelingen, 
(bijvoorbeeld de ontvlechting van de Carante Groep die veel extra werk met zich meebracht) is 
hier een verbeterslag in te maken. Dit kan door de toepassing van pictogrammen, een 
aangepaste lettergrootte en de terminologie/ de woordkeuze. De balans tussen het 
tegemoetkomen aan de verschillende (lees- en opmaak-) wensen van een uiteenlopende 
verscheidenheid aan lezers, blijft een uitdaging. De interviews in het kwaliteitsverslag werden als 
zeer waardevol genoemd. Een liggend exemplaar was een goede tip. Ook wordt een schriftelijk 
verslag nog wel geprefereerd boven enkel een digitale versie, zeker omdat niet alle lezers 
digitaal even vaardig zijn. De concrete verbetertips in het gebruik van pictogrammen en de 
plaatsing van foto's zullen in een nieuw rapport aandacht krijgen.

Vorm Op Maat heeft de Kwaliteitskrant gemaakt.
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Inhoudelijk

Inhoudelijk werd het rapport geprezen om de veelheid van verhalen die tonen hoe 
gevarieerd de SIG werkt om de mogelijkheden van de cliënten te verbreden. De variatie in 
het aanbod van Dagbesteding is kenmerkend bij de SIG. Doordat het vervoer, met hulp 
van vrijwilligers, in eigen hand wordt georganiseerd, hebben de cliënten de keuze uit al het 
aanbod van de Dagbesteding. Dit aanbod was herkenbaar in het rapport, gaf de 
commissie aan, en werd gedurende de rondleiding ook zichtbaar.
Het is een uitdaging om de punten uit het kwaliteitskader allemaal te laten terugkomen in 
het rapport, zonder elk jaar in herhaling te vallen. Als tip werd hierbij gegeven om de 
conclusies van eerdere jaren, het verloop van verbeteracties, in kaart te brengen. De ene 
lezer kan daarbij duidelijker behoefte hebben aan percentages en meetbare effecten. De 
SIG wil juist benadrukken dat kwaliteit juist verweven is in het gehele aanbod (bijvoorbeeld 
in de bejegening en door het gebruik van 'Doeners' maar ook via de 
tevredenheidsonderzoeken. Tijdens de visitatie is verder uitleg gegeven  over de 
werkwijze van bijvoorbeeld de tevredenheidsonderzoeken. Daarbij werd opgemerkt dat de 
resultaten hiervan in het rapport leken te ontbreken. Dat klopt ook want het LSR 
Tevredenheidsonderzoek wordt elke 2 jaar afgenomen, volgend jaar valt daar weer over te 
lezen.

Vragen

Tijdens de visitatie kreeg de commissie door de gesprekken maar ook door de 
rondleidingen, meer inzicht in hoe SIG omgaat met bepaalde werkwijzen. Enkele 
hieronder uitgelicht;

Doeners Zo zijn de Doeners besproken, waarmee medewerkers een praktisch 
handvat hebben om in de visie van SIG te begeleiden. Naast het Doenersboekje wordt op 
diverse manier geattendeerd op en gesproken over de Doeners, zoals bijvoorbeeld in 
teamvergaderingen, reflectiegesprekken, intranetberichten en prikborden op locaties.

Aandachtgebieden Door de inzet van Aandachtsfunctionarissen kiest SIG voor een 
praktische werkwijze om bepaalde aandachtsgebieden met de werkvloer te verbinden. 
Medewerkers krijgen hierdoor de gelegenheid zich te ontwikkelen in dat wat hen bijzonder 
interesseert. Bijvoorbeeld bij het geven van trainingen aan cliënten, maar ook bijvoorbeeld 
aandachtsgebieden zoals de inzet van vrijwilligers of de aandacht voor zingeving. De 
beschikbare uren van medewerkers zijn hierin wel eens een uitdaging, omdat in tijden van 
krapte de eerste prioriteit gelegd wordt bij de directe begeleiding van de cliënt.

Ervaringsdeskundigen  Een groep cliënten is via de Sterk naar de Top trainingen 
extra inzetbaar op ervaringsdeskundigheid. Zij maken veelal deel uit van de (lokale of 
centrale) cliëntenraad, vertegenwoordigen de stem van de cliënt bij bijvoorbeeld bezoeken 
van de HKZ audits, gesprekken met het zorgkantoor of een visitatie zoals vandaag. Dit 
jaar zullen cliënten een nieuwe toezichthouder voordragen. SIG heeft al ruim 20 jaar een 
cliëntenraad bestaande uit cliënten en legt bewust de nadruk op deze unieke focus en zet 
dit ook zo door. Als tip werd gegeven dat ervaringsdeskundigen bijvoorbeeld ook ingezet 
kunnen worden op introductiedagen of gastlessen kunnen verzorgen.

Medezeggenschap  Er is uitleg gegeven over de wijze waarop de CCR 
vergaderingen worden georganiseerd, waarbij cliënten vooraf de agenda ontvangen en 
inspraak hebben op extra agendapunten en prioriteiten. Ondanks de grootte van de CCR 
komen alle leden tijdens vergaderingen aan bod. Dit wordt bereikt door de structuur van 
de vergaderingen en de ondersteuning via de LSR.
Ook is er uitleg gegeven aan de wijze waarop de Wet Zorg en Dwang is georganiseerd, 
cliënten weten de vertrouwenspersonen te vinden.
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Seksualiteit    

SIG draagt de visie dat elke cliënt mag zijn wie hij is en wil zijn en ondersteunt haar cliënten in 
hun ontwikkeling. Gevraagd werd of hierin ook voldoende rekening wordt gehouden met 
eventuele specifieke vragen van de LHBTI'ers. Medewerkers worden geschoold in een open 
waardevrije vraagstellen naar de cliënt, om zijn eigen ik te ontdekken. De taakgroep seksualiteit 
coacht en biedt handvaten met voorlichtingsmateriaal in themakoffers(inclusief LHTBI info) en 
begeleidt individuele cliënten in hun seksuele vorming als het de reguliere begeleidingsvragen 
op dit gebied ontstijgt. Eén van de Doeners is ook 'Jij vindt niets raar', maar ook 'Jij vraagt door', 
'Je trekt niet meteen conclusies' en 'Je helpt mij om mijn situaties beter te begrijpen'.

Conclusie

Niet alle antwoorden op de vragen staan in dit visitatieverslag vermeld om herhaling van 
de inhoud in het kwaliteitsverslag te voorkomen. De visitatiecommissie gaf aan de visitatie 
inspirerend te vinden met een spontaan verloop, zij waren onder de indruk van de 
veelvoud aan mogelijkheden die de SIG cliënten biedt. De tips en adviezen zullen naar het 
volgende jaar worden meegenomen.




