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Voorwoord 

Beste lezer, 

In dit verslag blikken we terug op alle ontwikkelingen van Unaty in 2021 en kijken 
we hoopvol vooruit naar de komende periode. 

We zijn dankbaar om iets te mogen betekenen voor alle mooie mensen die we 
begeleiden. Het verschil maken in iemands leven zodat diegene meer of weer zin 
kan ervaren, daar doen we het allemaal voor. 

Het was een bijzonder jaar voor ons, we kijken voldaan terug. Het was een jaar vol 
ontwikkeling. Onze begeleiding van mens tot mens, echt op maat aansluitend bij 
de unieke persoon en met oog voor zingeving weet steeds meer enthousiaste 
mensen te bereiken. Meer mensen hebben ons direct of via het sociaal team 
weten te vinden voor begeleiding. Zodoende is Unaty aan het groeien. Ons team 
breid zich uit met bevlogen professionals, alsook ons aanbod verbreed zich en 
werkgebied breid zich uit.  

Hierbij presenteren wij met trots ons sociaal jaarverslag van 2021. Hierin is alles te 
lezen over ons en de ontwikkelingen van Unaty in het afgelopen jaar. 

Op naar een mooi 2022. 

Veel leesplezier! 

Hartelijke groet, 

Una van Maarseveen 
Eigenaar en bestuurder 

namens het team van Unaty 
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Over ons 
 

Unaty biedt  

We bieden persoonlijke herstelgerichte begeleiding aan jongeren en volwassenen. 
In het bijzonder voor mensen met een psychosociale of psychische kwetsbaarheid. 
We hebben in onze begeleiding aandacht voor alle levensgebieden en de 
begeleiding kan tijdelijk of langdurig zijn. 

We zijn er bij verschillende uitdagingen in het dagelijks leven. Met passie en 
expertise begeleiden we mensen met een burn-out, autisme, AD(H)D, depressie, 
verslaving, psychosegevoeligheid, fobie, dwang, trauma, migratieachtergrond, 
NAH, hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, LVB e.d. of een vermoeden hiervan. 
Ook bij eenzaamheid, angsten, spanningen, somberheid, sociale belemmeringen 
of eventuele andere begeleidingsvragen ondersteunen we graag.  Daarbij staan 
niet de labels of kaders maar de unieke persoon met zijn eigen levensloop 
centraal. 
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Unaty is 

Wij zijn een vernieuwende, kleinschalige en jonge sociale onderneming. We 
bieden persoonlijke herstelondersteunende begeleiding aan jongeren en 
volwassenen. In het bijzonder voor mensen met een psychosociale of 
psychiatrische kwetsbaarheid. We hebben in onze begeleiding aandacht voor alle 
levensgebieden, tijdelijk of langdurig.  

Ons bevlogen team bestaat uit zelfstandige professionals met ieder eigen 
specialiteiten en kwaliteiten. Hiermee dragen we zorg voor een passende 
match, werken we echt op maat en zijn we breed inzetbaar. We zijn toegankelijk, 
betrokken en persoonlijk, een bekend gezicht. We hanteren korte lijnen, zijn 
daarmee efficiënt en vlot en werken zonder wachtlijsten. 

De drijvende kracht achter Unaty is Una van Maarseveen en ze heeft Unaty in 2018 
opgericht. 

Wat maakt Unaty uniek? 

• Begeleiding op maat met aandacht voor zingeving. 
• Kleinschalig betrokken team van professionals. 
• De unieke mens met zijn eigen levensloop staat centraal. 
• Spoedige start, zonder wachtlijst. 

Voor begeleiding bij 

• Kwetsbaarheden en krachten 
• Somberheid en depressie 
• Overprikkeling en overzicht 
• Spanningen en angsten 
• Zinloosheid en betekenisgeving 
• Eenzaamheid en sociale contacten 
• Zelfstandigheid en wonen 
• Zelfvertrouwen en zelfzorg 
• Herstel en dromen 
• Verlies en verdriet 
• Studie en werk 
• Grip en autonomie 
• Een hoopvolle toekomst 
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Wij staan voor 

Eigenzinnige en professionele begeleiding van mens tot mens. We ondersteunen 
het proces naar zin, levensgeluk en herstel en de ontwikkeling van veerkracht die 
hier voor nodig is. De eigenheid, kracht en groeiwens van de persoon staat bij ons 
centraal. We werken vanuit vertrouwen en liefde, met diepgang en plezier. 

Onze benadering 

De benadering van onze begeleiders kenmerkt zich 
door onderstaande uitgangspunten. 

• Aandachtige aanwezigheid en presentie. 
• Hoopvol met realistisch optimisme en gericht 

op mogelijkheden en kansen. 
• Focus op sterkte, veerkracht en persoonlijke 

groei van de persoon. 
• Maakt ruimte voor, ondersteunt het verwoorden 

van en sluit aan bij het eigen levensverhaal van 
de persoon. 

• Herkent en stimuleert het benutten van eigen kracht van de persoon. 
• Motiveert de ontwikkeling van ervaringskennis van de persoon. 
• Bevordert de ondersteuning van de persoon door belangrijke anderen. 
• Gericht op het verlichten van lijden en het vergroten van eigen regie en 

autonomie. 
• Niet de labels of kaders maar de unieke persoon met zijn eigen levensloop 

staat centraal. 
• Persoonsgerichte begeleidingsrelatie op basis van vertrouwen, openheid en 

eerlijkheid. 
• De mens ziende als een holistisch geheel van een lichaam, geest en ziel. 
• Vanuit gelijkwaardigheid en medemenselijkheid nabij. 
• Met plezier samen op pad. 
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Begeleiding vanuit WMO, Jeugdwet en PGB 

Unaty is gecontracteerd aanbieder van ambulante begeleiding vanuit de WMO en 
Jeugdwet in de regio Rivierenland, Utrecht Zuid Oost, Lekstroom en sinds 2022 
ook in Bommelerwaard. 

Deze regio’s bevatten de gemeenten Bunnik, Buren, Culemborg, De Bilt, Houten, 
IJsselstein, Lopik, Maasdriel, Neder-Betuwe,  Nieuwegein, Tiel,  Utrechtse 
Heuvelrug, Vijfheerenlanden,  West Betuwe, West Maas en Waal, Wijk bij 
Duurstede, Zaltbommel en Zeist. 

Ook is onze begeleiding te bekostigen vanuit een PGB, waarbij het niet uit maakt 
in welke gemeente iemand woont. 
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Begeleiding 

Persoonlijke begeleiding 

Soms loop je tegen dingen aan of zit je niet lekker in je 
vel. Het kan ook dat dit al een tijd zo is. Iedereen heeft 
moeilijke periodes in zijn leven. Wanneer je hier in 
vastloopt of al een lange tijd mee rondloopt  kan 
persoonlijke begeleiding een uitkomst zijn. Unaty 
biedt ondersteuning bij verschillende uitdagingen in 
het dagelijks leven. 

Zo kan het zijn dat je meer overzicht wilt krijgen in dagelijkse bezigheden, wilt 
leren omgaan met spanningen of een gezonde dagindeling wenst. Misschien wil je 
je vaardigheden vergroten op het gebied van zelfstandig wonen, meer sociale 
contacten en wil je beter voor jezelf zorgen? Of wil je werken aan je 
zelfvertrouwen? Wil je leren omgaan met kwetsbaarheden?  Wens je 
studiebegeleiding of een passende werkplek? Wil je je talenten ontwikkelen? Of 
voel je de behoefte om te herstellen en toe te werken naar een hoopvolle 
toekomst? 

Het mooie van persoonlijke begeleiding is dat de ondersteuning precies bij jou 
past. De begeleiding vindt plaats in je eigen leefomgeving en sluit daarmee aan 
bij je situatie en wat er zich voordoet in je dagelijks leven. Het richt zich op wat jou 
dwars zit, waarin jij wilt groeien en wat jij wilt ondernemen. Stap voor stap zoeken 
we naar groeimogelijkheden en praktische oplossingen.  We maken samen een 
plan en gaan hier mee aan de slag. Regelmatig evalueren we om te kijken of we 
op de goede weg zitten. Indien gewenst betrekken we je dierbaren en relevante 
relaties bij jouw doelen en proces. 

Persoonlijke begeleiding is voor iedereen die begeleiding in zijn dagelijks leven 
wenst. We hebben in onze begeleiding aandacht voor alle levensgebieden en de 
begeleiding kan tijdelijk of langdurig zijn. 
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Ervaringsdeskundige begeleiding 

Unaty biedt ervaringsdeskundige begeleiding. De 
ervaringsdeskundige begeleider maakt  verbinding 
vanuit herkenning en erkenning, zonder oordeel.  

Misschien ben je op een punt in je leven gekomen waarop je even niet meer weet 
hoe je verder moet. Je kunt niet meer zien waarom je het allemaal doet. Bijna 
ieder mens bereikt vroeg of laat zo’n punt. Vaak gaat dit ook vanzelf weer over. 
Maar wat als dat niet zo is? 

Dan is het heel belangrijk dat je je worsteling kunt delen. De ervaringswerker 
maakt in de begeleiding contact vanuit haar eigen ervaring met ingrijpende 
worstelingen, behandeling en herstel. Hierdoor snapt en herkent ze wat je 
doormaakt. Natuurlijk heeft ieder zijn eigen, unieke verhaal, maar vaak liggen daar 
universele thema’s aan ten grondslag zoals eenzaamheid, schaamte, de behoefte 
aan verbinding of ertoe doen.  

Samen met de ervaringswerker bekijk je welk stuk van jou gehoord en gezien wil 
worden. Welke dingen ontnemen jou de zin en mag je los gaan laten? Waarvoor 
mag ruimte gemaakt worden?  Waarvan krijg jij juist zin? Wil je hier over in gesprek 
met iemand die vanuit eigen ervaring begrijpt wat je doormaakt? Dan is 
ervaringsdeskundige begeleiding wat voor jou. 

Ervaringsdeskundige begeleiding kan opzichzelfstaand of als onderdeel van de 
persoonlijke begeleiding ingezet worden. Uiteraard starten we altijd in afstemming 
met de consulent en relevante partijen. 
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Professional organizing 

Unaty biedt professional organizing aan. De 
professional organizer ondersteund bij het creëren van 
orde, structuur en rust in huis en hoofd. 

Ben je druk in je hoofd en is dit zichtbaar in je huis, herinnert je leefomgeving je 
aan alles wat er nog gedaan moet worden of heb je te veel spullen en kun je ze 
niet weg doen, voelen je spullen of papieren als een belasting? En wil je hier onder 
begeleiding mee aan de slag? Dan is professional organizing iets voor jou. 

De professional organizer ondersteunt je bij het ontwarren van chaos, het maken 
van beslissingen, het kijken naar praktische oplossingen en aandachtig en 
doelmatig samen structureren en opruimen. Jouw keuzes staan hierbij voorop en 
je houdt altijd regie over je spullen, huishouden en administratie. De professional 
organizer houdt het overzicht over de doelen die je wil bereiken en leidt je er 
doorheen. 

Het doel is meer orde in je leefomgeving. Dit zorgt voor een opgeruimder gevoel 
en kan je helpen meer rust te ervaren. 

Professional organizing kan opzichzelfstaand of als onderdeel van de persoonlijke 
begeleiding ingezet worden. Uiteraard starten we altijd in afstemming met de 
consulent en relevante partijen. 
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Boksbegeleiding 
 

Unaty biedt boksbegeleiding, waarbij boksen als 
middel dient. Door deze lichaamgerichte methodiek 
leer je door te ervaren. 

Verschillende  boksspellen en bokslessen komen aan bod.  De aangeboden 
boksoefeningen stellen je bloot aan  verschillende triggers en uitdagingen, die 
vaak aan een basisemotie gekoppeld kunnen worden. Daar ga je onder 
zorgvuldige begeleiding mee aan de slag. 

De boksbegeleider en je persoonlijk begeleider helpen je bij de transfer van het 
geleerde in de bokssessie naar het dagelijks leven. Zo stimuleert boksen een stuk 
zelfbewustzijn en krijg je tools mee om meer in je eigen kracht te gaan staan. Je 
werkt aan je mentale, fysieke en emotionele groei. 

Wil je werken aan je zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, zelfbeheersing, boosheid, 
angsten, weerbaarheid, grenzen of het omgaan met prikkels? En durf je deze 
uitdaging aan? Dan is boksbegeleiding iets voor jou. 

Boksbegeleiding kan opzichzelfstaand, met een groep of als onderdeel van de 
persoonlijke begeleiding ingezet worden. Uiteraard starten we altijd in afstemming 
met de consulent en relevante partijen. 
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Jobcoaching 
 

Unaty biedt jobcoaching. De jobcoach begeleid bij 
het  vinden en behouden van betaald werk en de 
tussenstappen die hiervoor nodig zijn. 

Raak je snel overprikkeld, vind je sociale contacten lastig, heb je weinig energie, is 
het houden van ritme en structuur lastig of heb je een lichamelijke beperking? 
Belemmerd dit jou, ondanks je motivatie, in het zetten van een volgende stap? Of 
ben je al bezig maar loop je vast? Dan is jobcoaching iets voor jou. 

Samen met de jobcoach onderzoek je je wensen en grenzen, bepaal je richting en 
zoek je een passende plek. Om er voor te zorgen dat de werkrelatie duurzaam is 
begeleid de jobcoach jou en je toekomstige werkgever bij het opbouwen, 
aanpassen van de werkomgeving, de omgang met collega’s, specifieke 
werknemersvaardigheden, het inschakelen van je netwerk, het vergroten van je 
zelfredzaamheid en het ontwikkelen van de nodige kennis en vaardigheden. Stap 
voor stap werk je aan je toekomst en wat hier voor nodig is. 

Het doel is dat je met plezier kunt doen waar jij goed in bent. Op een plek waar je 
gewaardeerd wordt en met oog voor jouw bijzondere kwaliteiten. Tijdens de start 
en opbouw van je nieuwe werk kijkt de jobcoach met je mee en ondersteunt waar 
nodig. De jobcoach zal bij een goede match steeds meer naar de achtergrond 
gaan en uiteindelijk niet meer nodig zijn.  

In Nederland zijn er verschillende wetten en regelingen die het bij een psychische 
kwetsbaarheid aantrekkelijk maken om een betaalde baan te vinden. De jobcoach 
weet zijn weg hierin en kan jou en je toekomstige werkgever hierin meenemen. 

Jobcoaching kan opzichzelfstaand of als onderdeel van de persoonlijke 
begeleiding ingezet worden. Uiteraard starten we altijd in afstemming met de 
consulent en relevante partijen. 
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Ervaringen 

Hoe mensen ons en onze begeleiding beleven 

Dat onze begeleiding aansluit bij de groeiwens van de cliënt vinden wij van 
essentieel belang. Zodoende creëren we graag vertrouwen en openheid voor de 
client om terug te geven hoe hij of zij de begeleiding ervaart en om de 
begeleiding af te stemmen. Ook doen wij ons best om tekenen van niet 
aansluitende begeleiding te signaleren. Hier zullen we uiteraard ook regelmatig 
naar vragen en middels evaluaties bij stil staan. Jaarlijks houdt Unaty een 
tevredenheidsonderzoek onder haar cliënten om zo inzichtelijk te krijgen hoe ze 
ons en de begeleiding ervaren en om verbeterpunten te kunnen implementeren. 
Dankbaar en trots kunnen we vertellen dat onze begeleiding in het 
tevredenheidsonderzoek van 2021 gemiddeld beoordeeld is met een 9,4. 

De onderstaande ervaringen met ons en onze begeleiding zijn van de mensen die 
we begeleiden en komen uit de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken. Uiteraard 
delen we alleen ervaringen met toestemming. 

Het eerste contact 

• “Ik vond het eerst heel spannend, ik had toentertijd nog een grotere moeite met 
het ontmoeten van voor mij vreemden en vooral met mezelf  openstellen, 
gelukkig was er al snel een klik met de begeleiding en was het achteraf allemaal 
niet zo spannend als ik dacht.” 

• “Ik heb mijn eerste kennismaking als erg prettig ervaren. Ik had al snel het 
gevoel dat discretie bij Unaty wel gewaarborgd was zodat ik me vrij kon uiten.” 

• “Het eerste contact verliep via what’s app. Dat vond ik erg fijn. Ik had alvast een 
gezicht en een naam om me een voorstelling van de persoon te  maken. Dit 
maakte het eerste “echte’ contact net iets minder spannend.” 

• “Snel, betrokken en gelijkwaardig” 
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De begeleiding 

• “Ik ervaar de begeleiding als heel oprecht.” 
• “De begeleiding is professioneel en punctueel.” 
• “Daadkrachtig en begripvol zo zou ik de begeleiding omschrijven.” 
• “Ze denkt goed mee en oplossings gericht, waar ik de bomen door het bos niet 

meer zie weet ze mij weer bij de juiste boom te krijgen. Ik vind het ook knap dat 
ze mijn vaak wat verwarrende en drukke verhalen die van het ene naar het 
andere onderwerp kunnen gaan begrijpt en alles weet te volgen.” 

• “Persoonlijk en op maat. Scherp op de momenten dat het nodig is.” 
• “Zo ontzettend blij met mijn begeleider, ze is er voor me, ze is alles wat de GGZ 

me niet heeft kunnen bieden tot nu toe, ontzettend dankbaar voor haar steun, ze 
is er altijd voor me, in alles liefdevol, begripvol, in deze moeilijke tijd, ziet me 
hoort me, denkt met me mee, probeert out of the box te denken.” 

• “Laagdrempelig en goed geregeld, ik ben absoluut geen fan van bellen en vind 
dit vaak eng naast dat het teveel spanning geeft, dit werd volledig 
gerespecteerd en contact verloopt daarom buiten de contact momenten om via 
app en mail wat ik heel prettig vind.” 

• “Ze is kalm, daadkrachtig, positief, eerlijk en VROUW !” 
• “Kalm, is realistisch en kan haar mannetje staan.” 
• “Lief houd van aanpakken respectvol.” 
• “Fijn dat ze met bepaalde dingen met mij mee gaat.” 
• “Deskundig, zorgzaam, betrouwbaar en oprecht.” 
• “Betrokken. Ik voel me gehoort.” 
• “Super goed.” 
  

Wat de begeleiding betekend 

• “Ik begin weer te geloven in mijn eigen kracht.” 
• “Ik sta er letterlijk niet meer alleen voor.” 
• “Ik wist niet wat ik kon verwachten, maar heb erg veel geleerd en inzicht 

gekregen.” 
• “Heel veel. De begeleiding heeft me uit de depressie geholpen en geleerd om 

de wereld op een andere positievere manier te bekijken. Ook heb ik de nodige 
handvatten gekregen om niet terug te vallen. Ook de druk/aanmoediging om 
mezelf op te geven voor autisme-onderzoek was nodig en heeft me goed 
geholpen.” 

• “Ik sta sterker in mijn schoenen en leer mezelf ook steeds beter te begrijpen net 
zoals mijn grenzen en deze dan ook werkelijk naleven wat nog wel een verbeter 

14



puntje is zo af en toe. Ik heb de zin van het leven weer enigszins terug gekregen 
en mijn vechtlust om door te zetten is weer aangewakkerd.” 

• “Eindelijk heb ik controle over mezelf.” 
• “Steun, begrip en een rechterhand bij afspraken die ik wat moeilijk en of 

spannend vind.” 
• “Een hele hoop voor mij, zit nog steeds diep, maar ze steunt me waar ze kan.” 
• “Enorm veel.” 
• “Rust, inzicht, luisterend oor en vertrouwen.” 
• “Positief en tijd voor eigen ontwikkeling.” 
• “Een schoner huis en enkele praktische dingen op een rij te krijgen.” 
• “Mezelf accepteren en op mijn eigen gevoel en wensen af mogen gaan bij het 

maken van beslissingen. Ik kan nu ook beter hulp vragen en accepteren en maak 
nu de stap om op eigen initiatief mensen te benaderen.” 

• “Enorme stappen, maar wel met baby steps beginnen.” 
• “Heb inzichten mogen krijgen.” 
• “Ik leer weer ik te zijn.” 

Ervaringsverhaal - “Ik mag zijn wie ik ben” 

Ik ben bij Unaty gekomen met de hulpvraag om wat zelfverzekerder en 
onafhankelijker van mijn familie te worden. In het begin was ik hier heel erg 
sceptisch over, vooral na de eindeloze onderzoeken, therapieën en medicatie. 
Waar vooral centraal stond dat ik het probleem was en mij moest aanpassen aan 
de buitenwereld. Mijn hechte familie wreef altijd in dat ik de gek was omdat ik een 
stempel had gekregen. Ik was daardoor een hele lange tijd mijzelf niet meer en 
mijn onzekerheid van mijn gedrag en voor alles en iedereen nadenken werd mij 
veelste veel. 

We zijn nu op het punt om het negatieve verleden achter mij te laten en in het 
positieve verder te gaan. Tijdens de gesprekken wordt veel gezocht naar mijn 
eigen kracht, op mijn eigen tempo en wat ik wil doen om niet meer in depressie te 
komen. 

Door middel van hun advies kan ik nu sterker in mijn schoenen staan en keuzes 
maken. Dat is voor iedereen om mij heen erg wennen. Maar ik merk dat ik 
daardoor wat beter kan nadenken en minder aan mijn hoofd heb waardoor mijn 
leven ter positieve is veranderd. Vooral dat ik mag zijn wie ik ben en tot een 
bepaalde hoogte rekening met anderen kan houden als ik dat zelf wil. Ik zie mijzelf 
ook niet meer als het grootste probleem en het zelfvertrouwen blijft groeien. 
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Team 

Teamspirit 

Ons bevlogen team bestaat uit zelfstandige professionals met ieder eigen 
specialiteiten en kwaliteiten. Hiermee dragen we zorg voor een passende 
match, werken we echt op maat en zijn we breed inzetbaar. 

In ons team gaan we voor vreugdevolle en vruchtbare samenwerking. Waarin we 
het mooiste werk doen dat er is, kunnen groeien,  elkaar steunen en trots 
onderdeel zijn van het team. 

Teamleden 

Eind 2021 bestond ons team uit 14 teamleden waaronder persoonlijk begeleiders, 
een gedragsdeskundige, een ervaringsdeskundige, een professional organizer, een 
boksbegeleider, een jobcoach, een stagiaire, een administratief medewerker en de 
bestuurder. Ons team is daarmee dit jaar ruim verdubbeld. Dit maakt dat we 
inmiddels nog meer op maat en met een zeer divers aanbod begeleiding kunnen 
bieden. Wat een toffe en verrijkende teamleden zijn er bij gekomen. Alle 
teamleden onderschrijven vanuit hun eigenheid de benadering en visie van Unaty. 
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Teamlid aan het woord 

Het einde van een jaar is altijd een mooi moment om terug te kijken, te zien wat 
achter ons ligt en waar we op dit moment staan. Bovendien heeft Unaty onlangs 
een mijlpaal bereikt met het verkrijgen van het HKZ-keurmerk, een erkenning voor 
de kwaliteit van zorg die wij waarborgen. Een reden om na te gaan hoe we daar 
eigenlijk op uitgekomen zijn.  

Una vroeg mij wat te vertellen over de ontwikkeling die we doorgemaakt hebben 
in de afgelopen 2 jaar. En dat doe ik graag. Als ik vanuit Unaty terug kijk dan zie ik 
hoe we in januari 2020 begonnen met langzame maar zekere stappen te 
zetten. Op dat moment had Una daar al een stevige basis in vormgegeven en was 
al enige tijd als zelfstandige aan het werk voor verschillende gemeenten.  

Una heeft een neus voor fijne mensen die goede begeleiders zijn. Zo is ze haar 
onderneming gaan laten groeien. Een periode lang zaten we met een team van 3, 
4 en 5 mensen aan tafel. We werkten aan het uitwerken van visie, missie en beleid 
en deden dat door onszelf en elkaar te bevragen over wat wij echt belangrijk 
vinden. Want zo werkt het bij Unaty; zingeving geeft richting aan je leven.  

We wilden  vanuit een vernieuwende aanpak van betekenis zijn in de ambulante 
begeleiding van mensen met een psychische kwetsbaarheid. We waren (en zijn) 
allemaal overtuigd dat het anders kan. Dat we vanuit gelijkwaardigheid en 
vertrouwen in kracht kunnen bijdragen aan de acceptatie en groei die passend is 
bij de mens die we begeleiden. 
  
De vraag naar het begeleiden van mensen groeide vanuit de verschillende 
gemeenten waarmee we inmiddels samenwerken. Ons team groeide mee, meer 
fijne mensen die goede begeleiders zijn. We verhuisden naar een eigen 
werkruimte in Culemborg.  

De kwaliteit van kleinschaligheid, laagdrempelig zijn en korte lijnen behouden 
wanneer je groter groeit is een ambitie die met het team ondersteund 
wordt. Terwijl we groeien blijven we  'klein'. Of eigenlijk niet zo zeer klein, maar 
staat bij ons altijd de menselijke maat centraal. 

Nina van der Hoek 
Persoonlijk begeleider 
December 2021 
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Kwaliteit 

Goede begeleiding en zorg gaat ons aan het hart. Wij zetten ons graag in voor 
kwalitatief hoogwaardige begeleiding. Middels de volgende procedures en 
werkwijzen kunnen wij dit waarborgen en aantonen. 

Begeleiders 

De begeleiders van Unaty beschikken allen over een een Verklaring Omtrent het 
Gedrag, passende achtergrond en scholing. Daarnaast investeren wij in ons 
kwaliteitsbewustzijn door gezamenlijk te reflecteren en middels intervisie onze 
professionaliteit te vergroten. Kwaliteitsbevordering doen we door ons blijvend bij 
te scholen en regelmatig ontwikkelingsgesprekken te voeren. Daarbij hebben wij 
allen een groot hart voor de ontwikkeling en groei van mensen. Alle begeleiders 
onderschrijven de visie en benadering van Unaty. 

Gedragscode 

Alle begeleiders en cliënten houden zich aan onze gezamenlijke gedragscode. 
Hierin staan richtlijnen en grenzen van toelaatbaar gedrag in de begeleiding. 
Uitgangspunten zijn respect, redelijkheid, professionaliteit en menselijkheid. Van 
de gedragscode wordt aan alle cliënten en begeleiders een exemplaar uitgereikt. 
Tevens is de gedragscode op de website geplaatst en zo inzichtelijk voor ieder. 

Veiligheid 

Unaty hanteert uiteenlopende protocollen om zo professioneel te handelen. Ook 
inventariseren we van elke client de mogelijke risicofactoren en melden wij 
incidenten. Daarbij houden wij ons aan de stappen van de meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling. 

18



Incidenten 

Wanneer er zich tijdens de begeleiding incidenten voordoen of hadden kunnen 
ontstaan maken we een melding in ons registratiesysteem. Vervolgens bespreken 
we de situatie altijd na en bekijken we hoe de situatie voorkomen had kunnen 
worden en hoe we onze begeleiding in de toekomst kunnen verbeteren. 

HKZ keurmerk 

Unaty is volledig HKZ gecertificeerd. Dit betekend dat we de zaken intern goed op 
orde hebben, de mensen die we begeleiden centraal stellen, serieus werk maken 
van kwaliteit van zorg, betrouwbare resultaten kunnen presenteren, voldoen aan 
actuele wetten en kwaliteitsnormen en voortdurend werken aan het verbeteren van 
onze begeleiding. Een basisgarantie voor kwaliteit. 

 

Klachten 

De begeleiders van Unaty zetten zich in om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 
hulpwens van de persoon. Toch is het mogelijk dat iemand niet tevreden is. We 
vinden het heel belangrijk om dit te horen, hier leren we van. Zo kunnen wij de 
begeleiding aanpassen en verbeteren. Vertrouwen en openheid hiertoe vinden we 
ontzettend belangrijk. Uiteraard hebben we een klachtenreglement en we zijn 
aangesloten bij het onafhankelijke Klachtenloket Zorg van De Geschillencommissie 
Zorg. 
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Ontwikkelingen Unaty  

Hoogtepunten van 2021 

• Nieuwe mensen die gestart zijn met onze begeleiding 
• De mensen die we begeleiden gaven onze begeleiding een score van 9,4 
• Uitbreiding van het team met professionals met uiteenlopende kwaliteiten 
• Consulenten en relaties waar we fijn mee samenwerken en afstemmen 
• HKZ certificaat voor kwalitatief hoogwaardige zorg behaald 
• Mooi kantoor in Culemborg 

Unaty in cijfers eind 2021 

36 begeleidingstrajecten 
14 teamleden 
1 nieuw kantoor 
1e HKZ certificering 
9,4 score qua tevredenheid cliënten 
16 gecontracteerde gemeenten 

Vooruitblik naar 2022 

Bovenal zijn we dankbaar voor het mooie werk dat we mogen doen en de prettige   
waardevolle samenwerkingsrelaties met relevante partijen. Uiteraard willen we dit 
graag voortzetten, verstevigen en uitbreiden. Om zo voor nog meer bijzondere 
mensen van betekenis te zijn en hen te begeleiden richting een leven met weer of 
meer zin. 

We zullen ons aanbod van begeleiding uitbreiden en meer bevlogen professionals 
met eigen specialiteiten en kwaliteiten in ons team verwelkomen. Hiermee dragen 
we zorg voor een passende match, werken we echt op maat en zijn we breed 
inzetbaar. Het diverse aanbod aan begeleiding willen we nog meer zowel integraal 
als specifiek aanbieden.  

20



Vanaf begin 2022 zullen we onze begeleiding ook aanbieden in de regio 
Bommelerwaard welke de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel beslaat. 

De cliëntenraad gaat van start. Voor ons is het van groot belang om het 
cliëntperspectief mee te nemen in ons beleid, de koers die we varen en te nemen 
grote beslissingen. 

We kijken uit naar een jaar waarin we zullen groeien en ons nog verder zullen 
ontwikkelen tot een gedegen, professionele en stevige sociale onderneming. 
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Contact 

Vlot 

Een spoedige start vinden wij belangrijk omdat we weten dat het een behoorlijke 
stap kan zijn om begeleiding te zoeken. Wanneer iemand ons gevonden heeft wil 
diegene natuurlijk gaan starten. Wij werken graag zonder wachtlijsten en plannen 
snel een eerste kennismaking in. De eerste kennismaking vind binnen enkele 
weken plaats, waarna de begeleiding direct van start kan gaan. De kennismaking is 
kosteloos en geheel vrijblijvend. Een mooie manier om te kijken of er een klik is en 
of Unaty iets voor je kan betekenen. Beide een voorwaarde voor een goede start.  

Toegankelijk 

Alle teamleden zijn zichtbaar op de website van Unaty met een foto een een stukje 
tekst waarin zij zich voorstellen. Zo zijn we laagdrempelig, persoonlijk en al een 
bekend gezicht bij een eerste kennismaking. In de nieuwsbrief maken we onze 
nieuwe teamleden kenbaar. 

Nieuwsbrief 

In 2021 hebben we drie nieuwsbrieven verstuurd naar de mensen die we 
begeleiding bieden en relaties. In de nieuwsbrief delen we steeds ontwikkelingen, 
stellen nieuw teamleden zich voor, maken we resultaten van tevredenheids-
onderzoek, audits e.d. bekend en delen we waardevolle bijdragen van cliënten en 
teamleden. 

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? Ga naar www.unaty.nl/nieuws 

Aanmelden voor begeleiding 

Wil je jezelf of naaste aanmelden voor begeleiding? Of wil je als WMO of 
jeugdconsulent van de gemeente, POH-GGZ, huisarts, behandelaar of andere 
doorverwijzer iemand bij ons aanmelden? 
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Dat kan middels het volgende aanmeldformulier op onze website. Na ontvangst 
nemen we zo spoedig mogelijk contact op. Wanneer we verwachten iets te kunnen 
betekenen in de begeleidingsvraag plannen we een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek in. Is er een klik, dan kunnen we direct van start. 

Aanmelden voor onze begeleiding? Ga naar www.unaty.nl/aanmelden 

Uiteraard kan het aanmelden ook door middel van een belletje of mail. 

Vragen en contact  

Heb je vragen? Wil je ons beter leren kennen? Wil je iemand aanmelden? 
Neem gerust contact op met ons. 

Wij zijn telefonisch, per app of sms op alle werkdagen tijdens kantoortijden 
bereikbaar op 06-83316905. 

Mailen kan uiteraard ook naar info@unaty.nl. 

Wees ook welkom op ons kantoor aan de Erasmusweg 15 te Culemborg. 
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Slotwoord 

Bedankt voor het lezen van ons sociaal jaarverslag. 

We hopen hiermee een inkijkje te hebben gegeven in de ontwikkelingen van 
Unaty in het jaar 2021. We kijken gelukkig terug en en zien hoopvol uit naar het 
nieuwe jaar. 

Op naar een veelbelovend 2022! 

Heb je vragen? Wil je ons beter leren kennen? 
Neem dan gerust contact op met ons. 
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Unaty biedt een zinnig gesprek en begeleiding op maat.  

Als je merkt dat het leven momenteel niet lekker loopt of als je je hart wilt luchten. 
Als je toe bent aan een volgende stap richting een hoopvolle toekomst. Ieder 
traject is geheel uniek. Passend bij wie jij bent als persoon en bij jouw vraag. 

We bieden persoonlijke herstelgerichte begeleiding aan jongeren en volwassenen. 
In het bijzonder voor mensen met een psychosociale of psychische kwetsbaarheid. 

We hebben in onze begeleiding aandacht voor alle levensgebieden, tijdelijk of 
langdurig.  

Wat maakt Unaty uniek? 

Begeleiding op maat met aandacht voor zingeving. 
Kleinschalig betrokken team van professionals. 

De unieke mens met zijn eigen levensloop staat centraal. 
Spoedige start, zonder wachtlijst. 


