
Wat vindt Sherpa 
belangrijk?

Centrale Cliëntenraad 
aan het woord

Waar is Sherpa  
trots op?

Dat iedere cliënt de juiste onder steuning krijgt. 
Dat cliënten zich thuis voelen bij Sherpa.

Dit betekent: 
• We luisteren naar jou.
• We luisteren hoe jij graag wil leven.
•  We helpen jou bij het maken van jouw  

eigen keuzes.
•  We respecteren iedereen met zijn of  

haar talenten.

Er gaat veel goed binnen Sherpa:

•  Het nieuwe ondersteuningsplan helpt om  
met elkaar in gesprek te gaan. 

•  Het samenwerken tussen cliënt, verwant  
en begeleider gaat beter.  

•  Cliënten zijn tevreden met het cliënt- 
ervaringsonderzoek ‘Dit vind ik ervan!’ 

Er zijn ook verbeterpunten: 

•  Meer aandacht voor voeding. Soms is het eten  
niet gezond of niet lekker. 

•  Meer aandacht voor duidelijke informatie  
voor cliënten. 

•  Cliënten meer betrekken bij belangrijke onder-
werpen. Sherpa moet ervoor zorgen dat cliënten 
meer kunnen meedenken, meepraten en meedoen!

•  Het samenwerken tussen cliënt, verwant en  
begeleider gaat beter.  

•  Er is meer aandacht voor de cliënt als mens  
en zijn levensverhaal.

• Op de ervaringsdeskundigen en hun inzet.
• De schoonmaak van de woningen is verbeterd.
•  Medewerkers werken hard om goede  

ondersteuning te geven. 
• We leiden zelf onze medewerkers op.

2.	 	Zoveel	mogelijk	vaste	en	deskundige		
begeleiders	voor	cliënten.	

Dit betekent: 
• Medewerkers nog beter inzetten. 
•  Medewerkers moeten blijven leren zodat zij  

goede zorg kunnen geven. 
•  Goed blijven samenwerken in de teams en  

in de organisatie.
•  Meer leren van incidenten. (Bijvoorbeeld als er iets 

niet goed is gegaan bij het geven van medicijnen) 
•  Vernieuwen van de zorgprogramma’s en  

de leerprogramma’s voor medewerkers.

1.	 	Meer	betrekken	van	cliënten	en	verwanten.		
Inzetten	van	ervaringsdeskundigheid.	

Dit betekent:
•  Starten met een servicepunt medezeggenschap. 

Hier werken ervaringsdeskundigen.  
Zij helpen cliënten en verwanten bij het  
meedenken, meepraten en meedoen. 

•  Goed blijven samenwerken tussen cliënt,  
verwant en begeleider.  

•  Nog beter communiceren met cliënten en verwanten.
•  Meer cliënten krijgen een ‘Dit vind ik ervan!’   

gesprek.
•  Meer cliënten en verwanten opleiden en inzetten 

als ervaringsdeskundigen. 
•  Met elkaar bespreken hoe we familie en anderen 

nog meer kunnen betrekken bij Sherpa.

Waar gaan we als Sherpa mee verder?

WAT GAAT ER GOED OP ONZE LOCATIE?

WAT KAN ER BETER OP ONZE LOCATIE?

Samenvatting

Kwaliteits
rapport

2019
Sherpa schrijft elk jaar een kwaliteitsrapport. 

In dit rapport staat:
•    Wat vindt Sherpa belangrijk?

•    Waar is Sherpa trots op?
•    Wat kan er beter?

Wil je meer lezen over het kwaliteitsrapport? 

We hebben ook een boekje gemaakt. 

Dit boekje staat op de website van Sherpa 

www.sherpa.org


