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Dit is het Kwaliteitsrapport 2017.

Cliënten zijn steeds vaker welkom bij
verenigingen. Ze gaan meer buiten De
Zijlen aan de slag.

Hierin lees je over de begeleiding
die De Zijlen biedt. Wat gaat
goed en wat kan beter? Hoe
denken cliënten over hun leven?
Je leest erover in dit rapport.
Ik wens jullie veel leesplezier!
Eric Zwennis,
voorzitter raad van bestuur

Dankzij het werk van cliënten genieten
veel mensen van de dierenweide in de
wijk. Of doet boodschappen bij de lokale
supermarkt, die dankzij hun inzet kan
blijven bestaan.
Medewerkers geven De Zijlen als cijfer
een 7,5. Natuurlijk zijn er nog dingen die
beter kunnen. In het Kwaliteitsrapport lees
je hoe De Zijlen dat wil aanpakken.

Wat gaat goed en wat kan beter?
‘Betekenis boven beperking’. Dat staat
centraal bij De Zijlen. De meeste cliënten
zeggen dat ze tevreden zijn met hun
leven. Ze wonen prettig. Ze hebben leuk
werk of leuke dagbesteding. Ze worden
gezien en gewaardeerd door de mensen
om hen heen.

Ben ik tevreden?
Een goed leven voor de cliënt staat bij De
Zijlen voorop. De Zijlen meet elk jaar de
ervaringen van cliënten. Dat gebeurt via
het onderzoek ‘Ben ik tevreden?’.
In 2017 deed iets meer dan de helft van
alle cliënten mee. Cliënten gaven hun
leven het cijfer 7,7. In 2018 wordt ‘Ben ik
tevreden?’ extra onder de aandacht
gebracht bij cliënten en verwanten.

Er zijn contacten gelegd in buurten, wijken
en dorpen.

De Zijlen wil graag dat alle cliënten hun
leven het cijfer 8 geven!

Ontevreden? Praat erover!
Tevreden cliënten en medewerkers. Dat
wil De Zijlen graag. Ben je niet tevreden?
Dan is het goed om er met elkaar over te
praten. Cliënten en 0uders/
vertegenwoordigers kunnen daarbij hulp
inroepen van de vertrouwenspersoon. De
cliëntvertrouwenspersoon werd in 2017
elf keer ingeschakeld.
Een beter cliëntplan
Veel cliënten, verwanten en begeleiders
vinden dat het cliëntplan niet meer past bij
De Zijlen. Daarom is een nieuw cliëntplan
in de maak. Dit ging in 2017 van start. Het
verbeteren van het cliëntplan gaat door in
2018 en 2019.

Veiligheid
Veilig kunnen leven, wonen en
werken. Dit betekent je veilig voelen
in huis en veilig over straat kunnen.
Het betekent ook veilig bezig zijn
met internet en in de omgang met
familie, vrienden en collega’s.
Veiligheid stond in 2017 centraal bij
De Zijlen.

Dobbelsteen met vragen

Gezonde leefstijl
De Zijlen heeft speciale aandacht voor een
gezonde leefstijl. Zoals bezig zijn met de
beweegkalender. Daarop staan activiteiten
waar iedereen aan mee kan doen.

In gesprek gaan
Bij een goed leven hoort met elkaar in
gesprek gaan. Het gaat om gesprekken
waarin echt geluisterd wordt naar elkaar.
Het gesprek vindt niet alleen plaats bij
officiële besprekingen. Denk aan het
cliëntplan. Ook met begeleiders en met
ouders/vertegenwoordigers.

Cliëntenvereniging
De Zijlen heeft een cliëntenvereniging.
Die is opgericht voor en door cliënten.
De vereniging komt op voor de belangen
van alle cliënten. In 2017 stond intranet
voor cliënten op de agenda. Ook het
thema Veiligheid is besproken.
Daarnaast gaf de vereniging tips over het
nieuwe cliëntplan.
Andere thema’s waren: zitting in de
sollicitatiecommissie voor de nieuwe raad
van bestuur, ´Ben ik tevreden?’,
kerstpakketten voor cliënten, de afstand
tot je werk en mondhygiëne.
Een belangrijk punt blijft Bejegening. Hoe
gaan we met elkaar om?
De cliëntenvereniging heeft ook een eigen
Facebookpagina.

Vergadering Jeugdteam

Jeugdteam
Sinds een paar jaar heeft De Zijlen een
Jeugdteam. Dit team bestaat uit een
enthousiaste groep jongeren. Vier of vijf
keer per jaar komen ze bij elkaar. Ze
praten over thema’s die zij belangrijk
vinden.

Wil je meer informatie?
Lees dan het hele rapport
op www.dezijlen.nl

Leren en ontwikkelen
De Zijlen biedt cliënten veel mogelijkheden
om te leren en zich te ontwikkelen. Er is
een uitgebreid cursusaanbod. Zo kun je
meer leren over:








gehoord en begrepen worden
sociale vaardigheden
nieuwe mensen leren kennen
gezond leven
omgaan met de computer
klantgericht werken
rekenen met geld

Tevreden cliënten en
medewerkers die
dagelijks met plezier aan
de slag gaan.
Daar maken we ons
samen sterk voor!

