
Samenvatting van het  
Kwaliteitsrapport 2018: 
‘Een jaar vol ervaringen’



Inleiding
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Sherpa schrijft ieder jaar een kwaliteitsrapport.
In 2018 is er veel gebeurd binnen Sherpa.
Daarom heet dit rapport  
‘Een jaar vol ervaringen’. 

In dit rapport staat:
  Wat Sherpa goed doet in de ondersteuning 

aan cliënten.
  Wat Sherpa nóg beter kan doen voor  

de cliënten.

Dit is een samenvatting van het rapport.
Sherpa hoopt dat cliënten, familie en  
begeleiders deze samenvatting met veel  
plezier lezen.

Het hele kwaliteitsrapport 
‘Een jaar vol ervaringen’ staat op:
Kwaliteitsrapport2018.sherpa.org

http://Kwaliteitsrapport2018.sherpa.org


Dit vindt Sherpa belangrijk
  De medewerkers kijken en luisteren goed naar  

iedere cliënt:
  Wat wil en kan de cliënt?
  Wat is voor hem of haar belangrijk in het leven? 

  Samen met de cliënt en zijn familie kijken we  
welke ondersteuning daar het beste bij past.

  Goed naar elkaar luisteren en elkaar vertrouwen  
is hierbij belangrijk.

Wat zegt Henk Kouwenhoven over de kwaliteit?
Henk Kouwenhoven is de baas van Sherpa.
Dit zegt hij over de kwaliteit bij Sherpa: 

  Sherpa is blij dat de meeste cliënten en familie tevreden 
zijn over de gesprekken met hun begeleider.

  De mensen die bij Sherpa werken zijn goed in hun vak.
Sherpa zorgt er voor dat medewerkers kunnen  
blijven leren.

  Het is heel moeilijk om genoeg vaste begeleiders  
te krijgen.

Wat er nog beter kan:
 Voldoende en goede begeleiders. 
  Samen met cliënten en familie praten over  

wat belangrijk is. 

 Betere samenwerking tussen teams en behandelaars.
 Meer aandacht voor medezeggenschap. 

Hoe weten we wat cliënten en familie vinden van
de ondersteuning?

  Sherpa vraagt dit in het ondersteuningsplan-gesprek.
   Sherpa vraagt wat cliënten en verwanten vinden  

van de ondersteuning door het instrument  
‘Dit vind ik ervan!/Ik Toon’.  
Dit is een manier om te onderzoeken wat cliënten en 
familie belangrijk vinden. 
Als de cliënt dat niet kan vertellen, gebruiken we  
videobeelden om dat te onderzoeken.

   Sherpa praat met cliënten, familie en begeleiders van 
een locatie over wat er goed gaat en wat er beter kan. 
Dit was nieuw in 2018 en we noemen  
dit dialoogsessies.

   Sherpa vraagt cliënten en 
familie om hun mening op 
te schrijven op een kaartje.

   Sherpa praat met de  
cliëntenraden en  
vertegenwoordigersraden.
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Dit vinden cliënten en 
familie van Sherpa
Wat gaat goed volgens cliënten en familie?

  Cliënten en familie vinden dat begeleiders 
hard werken en veel weten.

  Ze vinden dat er beter geluisterd wordt.
  Ze vinden dat er een fijne sfeer is in  

de woningen.

Wat kan anders volgens cliënten en familie?
  Meer vaste begeleiders.
  Meer vertellen over wat Sherpa doet.
  Afspraken nakomen.
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Het team van een woning met cliënten met Moeilijk Verstaanbaar 
Gedrag heeft alle familie uitgenodigd voor een kerstbrunch.
Tijdens de brunch is gesproken over wat er goed gaat in de woning.
En wat cliënten, verwanten en begeleiders van elkaar kunnen leren.

Ze schreven wensen op kerstkaarten: 
“Er is goede zorg”. “Gevoel van welkom”.  
“Zorgzaamheid rond overlijden van huisgenoot”.  
“Als we goed naar elkaar luisteren,  
leren we altijd van elkaar”. 



Belangrijke onderwerpen  
in het kwaliteitsrapport
Voor iedere cliënt de juiste ondersteuning
In 2018 is er veel gedaan aan gesprekken met de cliënt  
en zijn familie.
Het is ook belangrijk dat begeleiders en behandelaars  
goed met elkaar samenwerken (bijvoorbeeld  
gedragskundige, arts en fysiotherapeut). 
Door goed samen te werken krijgt iedere cliënt de  
juiste ondersteuning.

Invloed hebben en ervaren
Cliënten hebben steeds meer het gevoel dat ze zelf 
mogen beslissen.
Ook op woningen en bij werk en dagbesteding.
8 cliënten zijn opgeleid tot ‘ervaringsdeskundigen.’
Zij vertellen over hun ervaringen en helpen daarmee anderen.
Zij denken mee bij allerlei projecten van Sherpa.

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn belangrijk voor cliënten.
Sherpa heeft meer dan 500 vrijwilligers.
Zij doen leuke dingen voor en met cliënten.

Ook medewerkers van bedrijven organiseren  
uitstapjes met cliënten.
De medewerkers van de bedrijven vinden dit leuk  
om te doen.

Veiligheid 
Sherpa vindt het belangrijk dat cliënten zich veilig voelen.
De training ‘Mijn Grens’ is er voor cliënten. 
Cliënten leren om beter voor zichzelf op te komen. 
Cliënten zijn blij met deze training. 
Woningen moeten brandveilig zijn.
Sherpa controleert dat elk jaar.
In 2018 is extra goed gekeken naar de woningen  
in Woonwijk Eemeroord. 
Cliënten, verwanten en medewerkers zijn niet tevreden  
over de schoonmaak van woningen. 
Daar hebben ze last van. 

Betrokken en goede begeleiders
Bij Sherpa werken begeleiders die goed zijn in hun vak.
Ze volgen veel cursussen. 
Ook praten ze met elkaar over wat er goed gaat en  
wat beter kan. 
Sherpa heeft een nieuwe opleiding  
voor nieuwe begeleiders.

 5



Waar zijn we bij Sherpa trots  
op en wat kan beter? 

Waar zijn we trots op bij Sherpa?
  Begeleiders luisteren goed naar de cliënten.
  Cliënten zijn tevreden over de ondersteuning.  

Dat komt door goede samenwerking tussen de cliënt,  
familie en begeleider. En door goede gesprekken. 

  De begeleiders werken graag bij Sherpa.
  Er is een mooi team van ervaringsdeskundigen.
  Er zijn veel vrijwilligers.

Waar gaat Sherpa mee verder?
Sherpa heeft een werkplan gemaakt.
Daarin staan belangrijke verbeterpunten waar we aan gaan werken:

  Voldoende en goede begeleiders.
  Samen kijken hoe de communicatie met familie beter kan.
  Betere samenwerking tussen teams en behandelaars.
  Meer aandacht voor medezeggenschap op de woningen  

en bij werk- en dagbesteding.
  Werken met ‘Dit Vind Ik Ervan!’ om te weten wat cliënten  

belangrijk vinden.
  Betere schoonmaak van woningen en panden.
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Bij Sherpa zijn er medezeggenschapsraden voor cliënten, 
familie en medewerkers. 
Ze hebben het rapport besproken met Henk Kouwenhoven.  

Dit heeft de Centrale Cliëntenraad gezegd:
  Het nieuwe ondersteuningsplan helpt om goed met 

elkaar in gesprek te gaan.
  We zijn het eens met de verbeterpunten van Sherpa.
  We willen extra aandacht voor:

   Cliënten betrekken bij brandveiligheid
   De schoonmaak moet nog beter
   Verbeteren van de inspraak op locaties
   Klachten over woningen beter en sneller afhandelen.

Dit heeft de Centrale Vertegenwoordigersraad gezegd: 
  Sherpa mag trots zijn op veel successen. Maar niet alles 

gaat goed. Er valt ook nog veel te verbeteren. 
  We vinden het belangrijk dat de  

medezeggenschap sterker wordt.  
En dat er meer verwanten gaan meepraten.

  Het is belangrijk dat er genoeg goede  
medewerkers zijn. En dat er aandacht is  
voor het ziekteverzuim.

Dit heeft de Ondernemingsraad gezegd: 
  We vinden het belangrijk dat iedereen  

die bij Sherpa werkt goed samenwerkt.
  Sherpa is een fijne plek om te werken  

voor begeleiders.
  Het is belangrijk dat er genoeg goede  

begeleiders zijn om goede zorg te bieden.  
En dat de goede begeleiders ook bij  
Sherpa blijven. 
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Wat vinden medezeggenschapsraden  
van kwaliteit bij Sherpa?



www.sherpa.org

http://www.sherpa.org

