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Passie voor ontwikkeling van kinderen



Kind & Jeugdhulp

Inhoud
Als ouder wil je de best mogelijke zorg of begeleiding voor 
je kinderen. Soms is dat een zoektocht, zoals bij een gezin uit 
Winterswijk dat ik sprak. Na twee jaar tijd hadden ze eindelijk 
een passende behandeling voor hun zoon gevonden. Ze waren 

zo opgelucht. Nu konden ze een nieuwe start maken. Zulke ervaringen doen me 
beseffen hoe belangrijk het is dat ontwikkelingsproblemen op tijd herkend worden. 
En dat gezinnen tijdig de juiste ondersteuning krijgen. 

Bij Zozijn Kind & Jeugdhulp legden we daar 50 jaar geleden de basis voor. Toen 
begonnen we in Didam met dagopvang van kinderen met een beperking. Door over-
dag de zorg van ouders over te nemen, hoefden deze kinderen niet langer naar een 
tehuis. Al snel introduceerden we ook diagnostiek, behandeling en allerlei vormen 
van thuisondersteuning voor kinderen.
Door de jaren heen is er veel veranderd, maar de ontwikkeling van kinderen met een 
beperking of ontwikkelingsachterstand staat nog altijd centraal. Zij hebben in onze 
ogen recht op een ‘gewoon’ leven. Daarom geven we orthopedagogische ondersteu-
ning tegenwoordig zoveel mogelijk thuis of op school. En betrekken we daar ook 
ouders, broertjes en zusjes bij. 

Dat doen we op een professionele en liefdevolle manier. En met respect
voor elk kind dat aan onze zorg wordt toevertrouwd. Want zoals Micha
de Winter ook in dit magazine betoogt: het is maar net hoe je aankijkt 
tegen kinderen die ‘anders’ zijn dan de norm. Als je het wilt zien, 
schuilt in deze kinderen een enorme schoonheid en kracht. 
Het is een voorrecht dat wij mogen bijdragen aan hun ontwikkeling 
en zo aan het welzijn van al die gezinnen!

Hans Silvis, 
directeur regio Achterhoek & De Liemers 
en sector Kind & Jeugdhulp

Jubileum 1966 - 2016

Noa naar 
De Speeldoos

8

 Jubileumuitgave
     van Zozijn

3

Powervrouwen met een doel   4

Pak opvoedproblemen samen aan   6

Als de basisschool niet vanzelfsprekend is  8

Samen met de samenleving  10

Opvoeden  11

Zorg & onderwijs  12

Een overzicht van de afgelopen 50 jaar  14

Dichtbij in de buurt  16

Op een brede school...  18

Feiten & cijfers  20

Drie uitdagingen in de jeugdhulp  22

Shop&Zo 24

De diagnose onder de loep  26

18
Julian op debrede school

Shop&Zo

24
op pagina

1966
2016

14

We hebben
 iets te vieren!



Powervrouwen 
met een doel

Dromen
Noa en Luna dromen van een toekomst vol glitter en glamour. Alle-
bei willen ze actrice worden en daar oefenen ze nu al voor. Spelen ze 
televisieseries na, waarbij Luna zelfs doet alsof ze huilt. Ze vertellen 
stralend over BN’ers die ze ontmoet hebben. Wendy van Dijk, Angela 
Schijf en zelfs Johnny de Mol! Maar er is nog een droom. Of misschien 
beter gezegd: een doel. Dat is bij elkaar blijven als gezin. En samen 
een zo goed mogelijke tijd hebben.
 
Ondersteuning
Moeder Yvonne heeft geen makkelijk leven achter de rug. Er is veel 
mis gegaan en dat heeft pijn en verdriet achtergelaten. Ze is blij dat 
ze er niet langer alleen voor staat. Dat ze kan terugvallen op onder-
steuning. Al vier jaar komt Petra Hengevelt van Zozijn bij het gezin. 
Samen praten ze over vragen op het gebied van opvoeding, persoon-
lijke ontwikkeling en relaties, en werken ze aan doelen die in overleg 
met elkaar worden opgesteld.
 
Systeemgericht werken
Soms praat Petra individueel met Yvonne, Noa of Luna. Dan weer 
praten ze met z’n drieën. Die gesprekken zijn belangrijk, want Yvonne,
Noa en Luna vormen samen een gezinssysteem. Petra bekijkt met 
Yvonne, en zo nodig andere betrokken instanties of mensen die om 
hen heen staan, wat er nodig is om ieder gezinslid de kans te geven 
zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Kijken wat er goed gaat
Yvonne, Noa en Luna zijn blij met Petra. Al is het af en toe best pijnlijk 
om te praten. Gelukkig kijkt Petra vooral naar wat er wél goed gaat 
en hoe dat komt. Zodat ze daarvan kunnen leren. Circulair denken, 
noemt ze dat. Kijken hoe je iets kunt veranderen in het gezin, om 
samen een zo goed mogelijke tijd te hebben.

Even voorstellen. Dit zijn Yvonne (47), Noa (14) en 
Luna (12). Drie powervrouwen uit Doetinchem die 
samen keihard hun best doen om bij elkaar te blijven.

‘Er zit kracht 
in elk gezin. 
Daar sluiten 
wij bij aan’
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Veel veranderd
In vier jaar tijd is er veel gebeurd en is het gezin sterker gewor-
den. Een praktisch voorbeeld: vroeger praatte iedereen door
elkaar en luisterde niemand. Nu voeren ze samen gesprekken.
Noa en Luna hebben hun kwaliteiten ontdekt en meer zelfver-
trouwen gekregen. Ook moeder Yvonne komt meer voor zichzelf 
op en leerde stapje voor stapje om steeds meer zélf te doen. 
Haar netwerk is groter geworden en ze belt nu zelf met school 
of andere hulpverleners. Eigen krachtbronnen aanboren, noemt 
Petra dat. Dat is belangrijk. Want Petra is er maar af en toe. De
rest van de week moeten Yvonne, Noa en Luna het samen doen.
 
Eigen krachtbronnen
,,Gelukkig zijn het sterke vrouwen. Ook al zijn de gesprekken 
soms moeilijk en lopen Luna en Noa soms weg, ze komen altijd 
terug”, zegt Yvonne. Luna vindt het op haar beurt knap dat haar 
moeder met een therapeut praat over haar verleden. ,,Jullie moe-
der is een doorzetter hè”, zegt Petra. De twee meiden knikken 
trots. Wat er ook gebeurt, de band tussen hun drieën is sterker. 
Ook daar wordt met elkaar over gesproken. Blijf voelen. Blijf 
beseffen hoeveel je van elkaar houdt. En dat gaat steeds beter. 

Dichtbij 
   het kind, 
dichtbij huis



We spreken De Winter in de aanloop naar 
het symposium van Zozijn, dat in het teken 
staat van opvoeden in de 21e eeuw. Is dat 
lastiger dan vroeger? Dat is maar net hoe je 
er tegenaan kijkt. ,,Er zijn maar weinig ouders 
in Nederland meer die zich zorgen hoeven te 
maken of ze hun kinderen elke dag een maal-
tijd kunnen geven en iedereen heeft toegang 
tot onderwijs en basiszorg. In die zin is het 
aanzienlijk makkelijker geworden om kinde-
ren groot te brengen.”
 
,,De uitdagingen liggen anno 2016 op een 
ander vlak”, vervolgt de Utrechtse hoogleraar.
,,Kan ik mijn kind veilig op straat laten spelen? 
Geef ik ze de juiste bagage mee om zich te 

‘Pak opvoedproblemen sámen aan’
In Nederland komen gezins- en opvoedvraagstukken onnodig vaak op het bordje 
van hulpverleners. Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek, pleit voor een grotere 
betrokkenheid van familie, vrienden en buren. En meer contact tussen ouders.
,,Kinderen opvoeden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De individualisering 
van de opvoeding is te ver doorgeschoten.”

redden in deze competitieve wereld? Hoe leer 
ik ze om te gaan met de risico’s en verleidingen 
van deze tijd?”
 
Meer nadenken over opvoeden
Wat ook veranderd is, is de manier waarop we 
tegen opvoeden aankijken. Opvoeding is ver-
worden tot een individueel ‘project’, een soort 
gedragstherapie. ,,We belonen goed gedrag en 
negeren slecht gedrag. En daarmee hopen we 
dat onze kinderen zonder al te grote brokken 
de volwassen leeftijd bereiken.”
 
Een veel te beperkte opvatting, volgens De 
Winter. ,,Opvoeden is een kind vormen tot 
iemand die zelfstandig zijn of haar leven in de 
samenleving kan vormgeven en daaraan kan 
deelnemen. Daarvoor moet je jezelf de vraag 
stellen: wat voor mens zou ik willen dat mijn 
kind wordt? Welk voorbeeld geef ik ze met mijn 
gedrag? In mijn ogen denken we daar te weinig 
over na terwijl dat wel in het belang is van onze 
maatschappij dat we kinderen bijvoorbeeld 
leren om open te staan voor verschillen en 
samen met anderen problemen op te lossen.”
 
Individualisering in zorg en onderwijs
Die individualisering van en beperkte visie op 
opvoeding heeft volgens de hoogleraar grote 
consequenties. Als kinderen afwijken van wat 
we als ‘normaal’ beschouwen - en dat vinden we 
steeds vaker - moet dat gerepareerd worden. 
En het liefst door een externe professional, met 
als gevolg een run op de jeugdzorg en jeugd-
hulpverlening.

Ook onderwijs, zorg en hulpverlening zijn 
individualistisch geworden. ,,We willen alles 
over kinderen vastleggen en meten in tabellen 
en groeicurves. En kijk maar eens hoe hulpverleners 
en leerkrachten met ouders praten. Dat gebeurt vooral 
individueel.”
 
Begrijp hem niet verkeerd. De Winter is niet tegen profes-
sionele jeugdhulp en hij heeft respect voor de deskundigheid 
van jeugdhulpverleners. Maar de hoogleraar wil daar iets aan 
toevoegen en breekt een lans voor een andere manier van 
denken over opvoeding en de rol die professionals daarin 
spelen. ,,We moeten weer gaan accepteren dat kinderen 
allemaal anders, soms zelfs heel anders, zijn. En dat dat niet 
altijd een probleem is, maar dat je dat ook kunt zien als 
unieke kwaliteit of eigenschap”, zegt de hoogleraar.
 
Opvoednetwerken bouwen
Daarnaast zouden ouders in de ogen van De Winter veel 
meer moeten samenwerken als het om opvoeding gaat. 
,,Opvoeden gaat beter als je het samen doet en je je als 
ouder gesteund voelt. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die 
opgroeien in een sterk sociaal netwerk zich beter ontwik-
kelen. Ze leren meer rekening te houden met anderen en 
komen minder vaak in aanraking met politie en justitie.”
 
Samen opvoeden, meer samen optrekken. Het staat haaks 
op de drukke samenleving en veeleisende manier waarop we 
tegenwoordig leven. En toch is het zo belangrijk. De recente 
stelselwijzigingen in de zorg zouden de aanleiding voor een 
trendbreuk kunnen zijn. Onder het motto ‘één gezin, één plan’ 
is er tegenwoordig veel aandacht voor samenwerking tussen 
professionals onderling en tussen gezinnen en professionals.
 
Zo’n samenwerking zou er ook tussen ouders en mensen
in hun netwerk moeten komen, als het aan De Winter ligt.
,,Professionals kunnen daar een rol in spelen door mensen bij
elkaar te brengen en uitwisseling van ervaringen en oplossin-
gen te stimuleren”, zegt De Winter. ,,En dan niet als extraatje, 
maar als wezenlijk onderdeel van de zorg. We moeten weer 
opvoedingsnetwerken bouwen. Als ouder denk je vaak dat jij 
alleen moeite hebt met opvoeden, maar achter de voordeur 
hebben alle ouders dezelfde uitdagingen en conflicten. 
Als we die tot een collectieve verantwoordelijkheid maken, 
geeft dat veel verlichting.” 

Hoogleraar pedagogiek Micha de Winter
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Als de basisschool niet     
 vanzelfsprekend is

Wanneer haar leeftijdsgenootjes uit de 
buurt naar de plaatselijke basisschool fiet-
sen, gaat de bijna 5-jarige Noa Croes naar 
orthopedagogisch centrum De Speeldoos 
in Zutphen. Een team van specialisten 
stimuleert hier intensief Noa’s ontwikke-
ling, om haar zo goed mogelijk voor te 
bereiden op het basisonderwijs.

,,Noa is nog te jong voor een definitieve 
diagnose”, vertelt haar vader Peter Croes. 
Tests wijzen echter op een vermoeden van 
een aan autisme verwante stoornis. Hier-
door ligt Noa’s grootste uitdaging in het 
verwerken van prikkels. Ze registreert álles 
en ‘verzuipt’ vervolgens in al die informatie.
Een hele grote verrassing was de uitslag niet 
voor haar ouders, want haar taalontwikke-
ling bleef duidelijk achter op haar leeftijd-

genoten en ook sociaal gedroeg Noa zich 
anders. ,,Maar het blijft heftig om te horen’’, 
vertelt Peter Croes. ,,Je hebt de verwach-
ting dat je kind via de peuterspeelzaal moei-
teloos richting basisschool manoeuvreert. 
En dan blijkt zwart op wit dat je kind inten-
sieve zorg nodig heeft.’’
Het eerste jaar op het orthopedagogisch 
centrum zit er inmiddels op voor Noa. In 
een kleine groep met een duidelijke dag-
structuur krijgt ze verschillende therapieën 
en begeleiding bij haar sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Ook wordt ze voorbereid op 
schoolse vaardigheden zoals kringactivi-
teiten en het werken met taken.

      Ieder kind is
   een belofte voor 
      de toekomst
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Behandeling
Een druk programma, beaamt Peter Croes. Maar De Speeldoos heeft 
alle expertise in huis voor de juiste begeleiding van Noa. Zo werkt de 
logopedist van Zozijn zowel individueel als klassikaal een uur in de 
week met Noa aan haar communicatie en leert haar hoe ze contact 
legt met anderen. Ook de ergotherapeut gaat wekelijks met Noa aan 
het werk, met name voor de ontwikkeling van haar fijne motoriek. De 
therapeuten hebben regelmatig overleg met de pedagogisch onder-
steuners van de groep over de ontwikkeling van Noa.
 
Sinds kort krijgt ze ook Sherborne. Dit is een bewegingsmethode 
waarbij zelfvertrouwen, bewustwording van het eigen lichaam en 
vertrouwen krijgen in de omgeving centraal staan. 
Noa vindt het bijvoorbeeld heel vervelend om vieze handen te krij-
gen, vertelt moeder Petra Croes. Waar andere kinderen volop
kliederen met vingerverf, steekt Noa de topjes van twee vingers in 
de verf en gaat voorzichtig aan de slag. ,,Uiteindelijk moet ze zover 
komen dat ze met twee platte handen de verf uitsmeert.’’

 
Met sprongen vooruit
,,De samenwerking met ons als ouders is optimaal”, vinden Peter 
en Petra. Ook krijgt het gezin thuis Video-hometraining. ,,Door het 
samen kijken naar de beelden, zien we wat Noa nodig heeft. We 
begrijpen haar beter. Het is een aanvulling op onze manier van op-
voeden en helpt om duidelijke kaders te stellen. Dat geeft Noa rust.’’
Het resultaat is dat Noa in het afgelopen jaar met grote sprongen 
vooruit ging. Ze blijft nog een jaar op deze groep. En daarna is het 
de bedoeling dat Noa klaar is voor een gewone basisschool. Begin 
volgend jaar wordt Noa opnieuw getest. Voor het zover is gaan Peter 
en Petra Croes alvast op zoek naar een passende school. Ze zullen 
hun keuze sterk laten afhangen van het advies van De Speeldoos. 
,,Het is fijn dat we er als ouders niet alleen voor staan. We hebben 
hier allerlei handvatten aangereikt gekregen en krijgen ontzettend 
veel hulp en advies.’’

  ‘Klaar
      voor de
basisschool’



Samen met de samenleving
Zozijn Kind & Jeugdhulp staat middenin de maatschappij. Op alle locaties zijn 
vrijwilligers betrokken en zijn er samenwerkingen met maatschappelijke 
organisaties en verenigingen. Twee voorbeelden.
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Muziek maken met vrijwilligers

Muziek is een taal die iedereen verstaat. Ook 
de kinderen met een ernstig meervoudige 
beperking die bij orthopedagogisch kindercen-
trum Anneriet in Doetinchem komen. Vrijwillig-
ster Margret van Gessel gaat er twee keer per 
week op zoek naar soms hele subtiele moment-
jes van ontspanning, plezier en geluk. 
Margret komt heel gericht voor een aantal 
kinderen naar het orthopedagogisch kindercen-
trum. ,,Ik zoek per kind naar wat aansluit. Bij de 
één zie ik een glimlach als ik op de piano speel. 
Een volgend kind reageert juist op harde gelui-
den van een gong. En soms reageert een kind 
niet meteen, maar vertraagd. Je moet met deze 
kinderen veel geduld hebben en blij zijn met 
kleine resultaten. Een blik van herkenning, een 
oogopslag. Maar ze genieten allemaal op hun 
eigen manier van muziek. Dit vrijwilligerswerk 
geeft mij energie en voldoening. Ik hoop 
dat ik het nog jaren kan doen.”

Basisschoolleerlingen op bezoek

Elke maand komen er zo’n 3 à 4 kinderen van 
de Augustinusschool in Gaanderen op bezoek 
bij Anneriet. Het gaat om leerlingen uit groep 4
die begeleid worden door een ouder. Kinde-
ren met en zonder beperking komen hierdoor 
met elkaar in contact. Ze eten en drinken mee, 
kijken in de snoezelhoek, gaan mee wandelen, 
mogen op het waterbed liggen en krijgen uit-
leg over wat er gebeurt bij het orthopedago-
gisch centrum in Doetinchem. ,,Zo ontdekken 
ze dat kinderen met een beperking misschien 
wel anders zijn, maar er ook gewoon bij horen”, 
vertelt juf Ankie Mentink. ,,Vooraf lichten we 
ouders in en krijgen onze leerlingen ook een 
video te zien, zodat ze weten wat ze kunnen 
verwachten. De meeste kinderen uit mijn klas 
zijn enthousiast na een bezoek.”

doe JE met...
liefde respect plezier
VERTROUWEN aandacht
iemand  die echt naar je luistert
                        SPELEN
 grenzen structuur 

   KNUFFELS
verwondering
ruimte om fouten te maken 
elke dag een  nieuwe start
   DROMEN
vertrouwen krijgen warmte bieden

VEILIG ZIJN   groeien

   OPTIMISME
uitdaging...

OPVOEDEN

aanmoedigen
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Zorg & onderwijs: 
samen werken 
aan optimale participatie

Dat gebeurt bijvoorbeeld op Het Bariet in 
Lichtenvoorde, een school voor voortgezet 
speciaal onderwijs aan leerlingen met een 
verstandelijke en meervoudige beperking. 
De leerlingen variëren in leeftijd van 12 tot 
20 jaar en hebben een IQ tot 70, vaak met 
bijkomende gedrags- of leerproblemen. 

Meerwaarde
Op Het Bariet staat daarom niet alleen een 
gespecialiseerde leerkracht in de klas, maar 
ook een pedagogisch ondersteuner van 
Zozijn. ,,Die samenwerking heeft voor mij 
grote meerwaarde. Wij kijken vanuit didac-
tisch oogpunt naar jongeren, zij vanuit een 
zorgperspectief”, vertelt leerkracht Petra te 
Plate van Het Bariet. Zij stelt het handelings-
plan op met daarin de leer- en ontwikkel-
doelen van leerlingen. Het zorgplan vanuit 
Zozijn is daar zorgvuldig op afgestemd. 

De gecombineerde inzet van zorg- en onder-
wijsprofessionals is erop gericht om leerlin-
gen zo goed mogelijk te begeleiden naar een 
plek in de samenleving die bij hen past. Of 
dat nu gaat om bijvoorbeeld (beschut) werk 
of (arbeidsmatige) dagbesteding. Om dat te 
bereiken wordt onderwijs individueel afge-
stemd op de ondersteuningsbehoefte en de 
mogelijkheden van de jongeren. 

Zelfstandigheid
Neem bijvoorbeeld Emmie Orriëns, één van 
de leerlingen van Het Bariet. Zij gaat uit-
stromen naar dagbesteding. Pedagogisch 
ondersteuner Miriam Toebes van Zozijn werkt 
daarom samen met Emmie aan de daarvoor 
benodigde algemene en werkgerelateerde 
vaardigheden, zoals het zelfstandig uitvoeren 
van een taak. Zo gaat Emmie nu helemaal 
alleen de was wegbrengen in het schoolge-
bouw of papier versnipperen.

Voor jongeren zoals Emmie is de overgang 
naar een andere omgeving niet de enige 
grote verandering bij het afronden van de 
middelbare school. Omdat ze 18 is gewor-
den, wordt haar zorg en ondersteuning 
voortaan ook anders gefinancierd. Ook daar 
besteden Zozijn en haar onderwijspartners 
aandacht aan. Samen met leerlingen en hun 
ouders wordt toegewerkt naar een integraal 
arrangement (één kind, één gezin, één plan) 
in het gemeentelijk domein of in de Wlz. 

Diploma-uitreiking
En Emmie zelf? Die is vooral bezig met de 
diploma-uitreiking en het gala. Daar heeft 
ze veel zin in, zegt ze. Ook voor moeder 
Annette Orriëns is het een bijzonder moment. 
,,Bij de start van het schooljaar wisten we nog 
niet dat Emmie aan het einde van het jaar zou 
uitstromen. Ze heeft het hier altijd naar haar 
zin gehad. Ik hoop dat ze straks met veel ple-
zier het geleerde in de praktijk kan brengen.”

‘De gecombineerde inzet van zorg- en 
onderwijsprofessionals is er op gericht om 
leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden naar 
een plek in de samenleving die bij hen past.’

Door de samenwerking tussen zorg- en onderwijsprofessionals kunnen ook jongeren 
met een beperking voortgezet onderwijs volgen. Het doel? Zorgen dat deze tieners 
hun weg kunnen vinden in de hectische maatschappij van de 21ste eeuw.

‘Stap voor stap
zelfstandiger’
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Passie voor ontwikkeling van kinderen 1966-2016

Start in Oost-Gelderland met opvang 
van kinderen met een ontwikkelings-
achterstand in de leeftijd van 3 tot 
6 jaar.  Officiële opening van het 
eerste kinderdagverblijf van Zozijn 
in Didam - nu orthopedagogisch 
centrum De Winde. 
Daarna worden in Gelderland al 
snel meerdere kinderdagverblijven 
geopend. Deze hadden als oorspronkelijke 
doelstelling: opvang ter 
ontlasting van het gezin 
en optimale ontwikkeling 
van het kind zodat kinderen 
zo lang mogelijk thuis 
konden blijven wonen. 

1966

De eerste vier kinderen die op 

De Winde werden opgenomen.

1977
   Opening van 
wooncentrum voor 
jeugdigen in Doesburg

Start ambulante dienstverlening in het gezin (thuishulp) en met de methode Video-hometraining.

1980

1995

In Aalten en Didam start 

Zozijn met ondersteuning van 

kinderen in het onderwijs.

Georganiseerd 
 vervoer in 
de jaren ‘60

Eerste Observatie- en Adviescentrum 
opgericht in Terborg.  Later volgen Zevenaar,     
Winterswijk,  Zutphen en Raalte. 

1996

2002

Start met het eerste gezinshuis. Op dit moment wonen er 25 kinderen in 10 gezinshuizen. 

   50 Jaar
 Kind &
Jeugdhulp2003

Zozijn ontstaat uit een fusie 
tussen De Lathmer uit Wilp 
en Festog uit Doetinchem. 

Opening multifunctionele voorziening IVOOR 
in Raalte. Samenwerking tussen zorg, jeugdhulp, 
opvang en onderwijs. 

2011

2016
50-jarig jubileum 
    Zozijn 
Kind &Jeugdhulp 

1989
  Start logeren 
   voor 
 kinderen 
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2009
Op 1 januari gaat
Zozijn Kind & Jeugdhulp 
officieel van start. 

Alle dienstverlening voor kinderen in Gelderland en Overijssel van Zozijn komt onder één paraplu te vallen.   

2015
Transitie Jeugdzorg. Gemeenten, zorg-
aanbieders en onderwijs zijn sinds 2015 
samen verantwoordelijk voor jeugdhulp. 
Dat betekent dat zij gezamenlijk moeten 
zorgen dat kinderen en jongeren zich 
veilig en gezond kunnen ontwikkelen: 
thuis, op school en in de wijk. Ook in 2015

Opening van 
orthopedagogisch 
centrum Kompas 

in Wilp. 
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Kind & Jeugdhulp

Dichtbij
in de buurt

Hoe doen we dat?

Vanuit het gezinsgericht ontwikkelingsmodel: 
• Aansluiten bij vragen van ouders
• De regie ligt bij het gezin
• Oplossingsgericht
• Methodisch
• Versterken van het sociale netwerk
• Eigen kracht stimuleren:
 - deelname aan het gewone leven
 - zelfredzaamheid bevorderen
 - vooral kijken naar wat wél kan! 

Brede samenwerking met 

• Familie & netwerk
• Scholen & kinderopvang
• Professionele organisaties
• (Kinder)artsen
• Wijk- en sociale teams
• Vrijwilligers binnen verenigingen, 
 buurt of wijk

Kinderen met ontwikkelingsproblemen hebben recht op een 
gewoon leven. Daarom ondersteunt en begeleidt Zozijn hen zoveel 
mogelijk thuis en op school. We werken daarbij nauw samen met andere 
organisaties om kinderen optimale ontwikkelingskansen te geven. 
Maar de regie? Die blijft bij het gezin. 

Onze deskundigheid 

• De dialoog aangaan
• Specialistische kennis en werkwijzen:
 - diagnostisch onderzoek
 - orthopedagogische behandeling 

Familie & netwerk versterken door 

• Gezins- en opvoedingsondersteuning
 - Oudercursussen
 - Psycho-educatie
 - Ondersteuningsprogramma’s
 - Informatie en voorlichting 
 - Video-hometraining 

Vormen van dienstverlening 

• Preventie & diagnostiek
• Gezins- en opvoedingsondersteuning
• Gedragswetenschappelijke behandeling 
• Begeleiding in onderwijs
• Logopedie, ergo-, spel-, fysio- of 
 psychomotorische therapie
• Begeleiding voor en na school, op zaterdag 
 en tijdens vakanties
• Logeren in een logeergezin of logeerhuis
• Wonen in een gezinshuis of andere 
 woonvorm

Voor kinderen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben



Talenten en kwaliteiten
Die integratie is ook wat Bernadette Groenenstijn, 
die als beleidsmedewerker vanuit de gemeente 
Montferland betrokken was bij de totstandkoming 
van de brede school, zo aanspreekt. ,,Vroeger 
werden kinderen met een beperking min of meer 
weggestopt. Terwijl ze zoveel talenten en kwali-
teiten hebben. Het is zo mooi om te zien hoe er 
hier alles aan gedaan wordt om eruit te halen wat 
erin zit. Dat raakt mij nog steeds. Ik ben blij dat 
deze kinderen nu al zo vroeg midden in de samen-
leving staan.”
De meeste kinderen op de behandelgroepen van 
Zozijn stromen uiteindelijk door naar het speciaal 
onderwijs. Maar soms zit er een kind tussen dat - 
met ondersteuning - naar het reguliere onderwijs 
kan. Abco: ,,Ze mogen dan hier op ‘snuffelstage’ 
in groep 1 van de basisschool. En samen met de 
kinderopvang organiseren we voor- en naschoolse 
opvang voor alle kinderen, zodat ook ouders van 
deze kinderen het halen en brengen beter met 
hun werk kunnen combineren.”

Betrokkenheid
Zoals het op Zuidzon gaat, gaat het op steeds 
meer plekken in Nederland. Brede scholen en 
integrale kindcentra (IKC’s) schieten als padden-
stoelen uit de grond. Al lopen ze in Didam wel 
voorop, vindt Abco. ,,Dat komt ook door de be-
trokkenheid van de wethouder en beleidsmede-
werkers zoals Bernadette en alle medewerkers van 
Zuidzon. Zij zijn hier niet alleen professioneel mee 
bezig. Het heeft ook helemaal hun hart.”
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Op een brede school 
hoort ieder kind erbij
Op het schoolplein van Zuidzon in Didam spelen kinderen met én zonder 
beperking of ontwikkelingsachterstand gewoon door elkaar heen. Brede scholen 
zoals deze hebben een positief effect op de ontwikkeling van kinderen.
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Zuidzon huist in een opvallend geel pand aan 
de zuidkant van het dorp. Er zijn een kinder-
dagverblijf, een peuteropvang, een buiten-
schoolse opvang en een basisschool gevestigd. 
Eén plek dus voor kinderen van 0 tot 12 jaar 
waar ze terechtkunnen van 7 uur ‘s ochtends tot 
6 uur ‘s avonds. Dat biedt rust voor kinderen en 
flexibiliteit voor werkende ouders.

Gewoon naar school
Er zijn ook drie kinderbehandelgroepen van 
Zozijn gevestigd. Met dertig vrolijk spelende 
peuters en kleuters met een beperking of ont-
wikkelingsachterstand. ,,Als je net gehoord 
hebt dat jouw kind ‘anders’ is, staat je leven op 
zijn kop. Voor ouders is het dan fijn dat ze niet 
terechtkomen in een wereld van aangepaste 
gebouwen en taxibusjes, maar hun kind naar 
een ‘gewone’ school kunnen brengen”, vertelt 
manager Abco Neerhof.

De scheidslijn tussen kinderen met en zonder 
ontwikkelingsprobleem? Die is op Zuidzon 
flinterdun. Kinderen van de basisschool lezen 
voor bij de behandelgroepen van Zozijn. Of ze 
gaan een stukje wandelen met de kinderen. 
En op het schoolplein laat vriendschap zich 
niet remmen door hokjes en etiketten. Daar zit 
de maatschappelijke relevantie van de brede 
school, zegt Abco. ,,Basisschoolleerlingen 
groeien hier op met het besef dat ook kinde-
ren met een beperking of ontwikkelingsachter-
stand erbij horen. Als kinderen van groep 8
hier afscheid nemen en hen gevraagd wordt 
wat ze het meest gaan missen, zeggen ze 
regelmatig: de kinderen van Zozijn.”

Een geïntegreerde 
pedagogische omgeving
Brede scholen en integrale kindcentra 
(IKC’s) ontstaan op steeds meer plaatsen 
in Nederland. Op zulke plekken werken 
gemeenten, scholen, kinderopvang- en 
welzijnsorganisaties samen aan een vei-
lige, gezonde en stimulerende omgeving 
voor kinderen. Vaak zijn er ook specialis-
ten betrokken die kunnen adviseren bij 
bijvoorbeeld ontwikkelings-, gedrags- en 
leerproblemen of problemen in de thuis-
situatie. Zo’n integrale aanpak heeft po-
sitieve effecten op de ontwikkeling van 
kinderen en maakt het voor hun ouders 
eenvoudiger om opvoeding en werk te 
combineren.

Bernadette Groenenstijn (midden) en Abco Neerhof 
(rechts) kijken mee hoe Julian woordjes oefent bij 
logopediste Desi Hess van Zozijn in Zuidzon. 



Dit gebruiken we als hulpmiddel
Gedragswetenschappers van Zozijn hebben een zorgprogramma voor kin-
deren en gezinnen geschreven. Dat is een hulpmiddel voor pedagogisch 
ondersteuners. Er staat bijvoorbeeld in hoe je kenmerken, behoeften en 
wensen van kinderen en gezinnen kunt vertalen naar de best mogelijke 
ondersteuning. Ook beschrijft het zorgprogramma vragen, doelen en 
acties bij gewone en ingewikkelde zaken. 

Dit vinden we belangrijk
Liefdevolle en professionele zorg en ondersteuning. Dat is waar we voor gaan. 
Daarom hechten we veel waarde aan de dialoog. We luisteren naar elkaar, 
zien de ander als gelijkwaardig en sluiten aan bij zijn of haar denken en voelen. 
Of het nu gaat om kinderen, ouders, verwanten, collega’s, vrijwilligers of 
externe relaties.
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in feiten & cijfers
Zozijn Kind & Jeugdhulp

Dit is wat we doen
Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsprobleem 
kunnen voor zorg, ondersteuning en behandeling terecht bij Zozijn. Dit kan 
thuis, op school, bij de opvang, op het orthopedagogisch centrum of op 
een andere plek waar het kind verblijft.

Het managementteam van Zozijn Kind & Jeugdhulp
Staand van links naar rechts:Annette Koenders, Ellen Langenkamp, Ria Wellenberg, Abco Neerhof en Hans Silvis 
Zittend van links naar rechts:José te Welscher, Rik Plakke, Loes Westerhof en Maria Huethorst
Niet op de foto:
Richard Robben en Mary Kemper

Aantal 
kinderen 
(augustus 2016)

765

Aantal 
medewerkers en

vrijwilligers 
(augustus 2016)

Vast 393
Tijdelijk 22

Inval 98
11
56Vrijwilligers

Stagiaires

Zoz i jn  K ind  & Jeugdhu lp
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Kostbare zorgtijd gaat op 
aan papierwerk
Rik: ,,Ik zou met het grootste deel van de admini-
stratie het liefst morgen nog stoppen. Als ik zie 
hoeveel tijd we kwijt zijn aan papierwerk zonder 
dat dit direct een meerwaarde heeft voor kinderen.
Laten we wat meer vertrouwen hebben in de kwali-
teiten en competenties van zorgprofessionals. Het 
is tenslotte hun vak! Overigens heb ik geen moeite 
met het afleggen van administratieve verantwoor-
ding. Dat is prima, maar wel zo efficiënt mogelijk 
graag. Dus op het doel en de middelen, zonder 
lange verhalen eromheen. Zelf kijk ik ook steeds 
kritisch of wat we doen wel bijdraagt aan onze 
kerntaak: de ondersteuning van kinderen.” 

Ria: ,,Medewerkers vinden dat papierwerk wel eens 
frustrerend. Ik leg dan uit dat het nodig is voor onze 
financiering. Je kunt het maar beter goed doen, 
want als de gegevens niet kloppen kost het nog 
veel meer energie om dat op te lossen. We doen 
bij Zozijn op dit moment wel onderzoek naar hoe 
we processen verder kunnen optimaliseren, zodat 
medewerkers minder tijd kwijt zijn aan administra-
tieve taken. Wat zou kunnen helpen is wanneer alle 
gemeenten informatie op dezelfde manier zouden 
opvragen.”

Er is altijd te weinig geld 
beschikbaar
Rik: ,,Dat is een dagelijkse worsteling. Sommige kin-
deren hebben meer begeleiding en aandacht nodig 
dan wat er in hun indicatie staat aangegeven. Zou je 
die aandacht wel geven, dan betekent dat eigenlijk 
ook dat we aan een ander kind minder tijd kunnen 
besteden. Die balans mag niet zoekraken. Dan hou-
den we de zorg niet overeind. Soms moet je daarom 
ouders van kinderen teleurstellen. Ik leg dan uit dat 
ik begrijp wat zij graag willen, maar dat het niet be-
taalbaar is. Daarin moet je ook eerlijk zijn. Ik denk 
vervolgens mee in oplossingen. Misschien kan een 
kind niet bij ons komen wonen, maar wel logeren. 
Of misschien is ambulante ondersteuning mogelijk. 
Nee, we sturen ze niet alleen met een nee weg.”

Ria: ,,Het komt voor dat je een gezin helpt terwijl 
dat financieel eigenlijk niet kan. Bijvoorbeeld omdat 
we willen voorkomen dat de problemen van zo’n 
gezin nóg groter worden. We besteden dan meer 
uren aan dit gezin dan door de gemeente of CIZ 
geïndiceerd is. Of omdat een kind al dagbehan-
deling heeft of bij ons woont. Dan kan het zijn dat 
we meer ondersteuning inzetten om de veiligheid 
van het kind en de medewerker te waarborgen. In 
het belang van het kind en het gezin neem je dus 
je verlies. We gaan wel altijd in overleg met onder 
meer ouders en gemeenten; hoe kunnen we de 
ondersteuning nog efficiënter organiseren? Zonder 
afbreuk te doen aan kwaliteit.”

Kinderen en jongeren zien 
steeds wisselende gezichten
Rik: ,,Dit is geen uitdaging, maar een uiterst com-
plexe puzzel. Het is één van de grootste issues in 
de jeugdhulp en het heeft grotendeels te maken 
met geld en de ‘complexe zorgvragen’. Om bin-
nen het beschikbare budget te blijven, moeten we 
elke medewerker zo efficiënt mogelijk inzetten. Dat 
gaat soms ten koste van de structuur, veiligheid en 
vastigheid die je kinderen wilt bieden. Helaas kun 
je daardoor niet altijd een medewerker op de plek 
zetten die het beste bij hem of haar en de gewenste 
zorg past. Simpelweg omdat ergens anders ook 
personeel nodig is. 

Ria: ,,Elke dag een ander gezicht? Dat is niet goed 
voor een kind, maar ook niet voor ouders en mede-
werkers. Dan kun je geen relatie opbouwen en aan 
doelen werken. Je probeert dus zoveel mogelijk te 
werken met vaste teams. Als gezinnen meerdere 
ochtenden ambulante ondersteuning krijgen, is het 
in mijn ogen wel goed als er meerdere medewer-
kers betrokken zijn. Dan is de continuïteit van zorg 
beter gewaarborgd. 

Rik: Uitdagingen genoeg dus, maar de grootste 
uitdaging blijft toch om kinderen gebruik te laten 
maken van de ontwikkelingsmogelijkheden die ze in 
zichzelf hebben. Nu en in de toekomst. Daar blijven 
we dagelijks naar zoeken.”

Rik&RiaDrie uitdagingen in
de jeugdhulp
Werken met kinderen en jongeren is het mooiste dat er is, 
maar natuurlijk is het niet elke dag rozengeur en maneschijn. 
Managers Rik Plakke en Ria Wellenberg over drie uitdagingen 
in de kind- en jeugdhulp. 

‘Een goede
balans vinden’



Shop&Zo

      Mooie 
    dingetjes 
      te koop!
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Een cd boordevol vrolijke liedjes die uitnodigen om 
lekker te zingen en te bewegen. De liedjes zijn speciaal 
geschreven voor kinderen met een beperking, maar 
kinderen zonder beperking genieten ongetwijfeld mee. 
In het bijbehorende muziekboek staan notenbalken, 
tekeningen en spelsuggesties. 

Verkrijgbaar bij Uniek Kado Doetinchem 
of via www.uniekkado.zozijn.nl

Muziekboek & cd 
‘Zo zijn liedjes’

12,50

Opvoeden is veel meer dan de 
‘gedragstherapie’ waar het tegen-
woordig op lijkt, stelt hoogleraar 
pedagogiek Micha de Winter. Het is 
de hoogste tijd dat we weer ambitieus 
worden en gaan nadenken over de 
sociale, maatschappelijke en globale 
doelen van opvoeding. Een aanrader 
voor iedereen die zich bezighoudt met 
opvoeding, onderwijs en jeugdbeleid. 

Verkrijgbaar bij de boekhandel 
of via internet

Verbeter de wereld, 
begin bij de opvoeding

19 ,90

Wie vangt de meeste zeedieren? 
Dit houten hengelspel met magneetjes 
staat garant voor uren speelplezier. 
En het stimuleert ook nog eens de 
fijne motorische vaardigheden!

Verkrijgbaar bij 
Uniek Kado Doetinchem of
via www.uniekkado.zozijn.nl

Hengelspel

6 ,95

Mooie, verrassende kunstzinnige en decoratieve 
voorwerpen maken; dat gebeurt in ateliers, 
werkplaatsen en winkels van Zozijn. Absoluut 
de moeite waard om eens een kijkje te nemen. 
Ziet u meteen hoeveel plezier de cliënten er 
hebben! Wilt u weten waar in Gelderland en 
Overijssel onze ateliers en winkels te vinden zijn?

Kijk dan op www.zozijn.nl/kunst

Ateliers van Zozijn

Met deze interactieve app wordt het bedritueel van 
kinderen nog leuker. De avond valt en de dieren in 
de stal zijn moe. Tijd om ze naar bed te brengen. 
De mix van verhalen, muziek en taken zoals het 
licht uit doen, zorgen ervoor dat kinderen op een 
ontspannen manier de nacht in gaan.

De app is verkrijgbaar 
via de App Store en Google Play

Slaap lekker App

Zozijn heeft verschillende ateliers, 
werkplaatsen en winkels om kunst 
en decoratie te maken.
Plezier hebben in het maken 
van kunst en decoratie; 
dat is ons doel!

2 ,99



De diagnose onder de loep     

Het lijkt wel alsof er steeds meer kinderen gedragsproblemen hebben. 
Is dat ook zo?

Je hebt net als vroeger kinderen die onmiskenbaar complexe ontwikkelingsproblemen 
hebben. Daarnaast zie je dat er tegenwoordig meer informatie beschikbaar is over ge-
drags- en leerproblemen van kinderen. Je kunt zelf online testen doen en checklisten 
invullen. Ouders komen daardoor eerder op het idee: misschien heeft mijn kind wel 
ADHD of PDD-NOS. Gedrags- en leerproblemen worden daardoor vaker herkend.
 
Hoe stelt Zozijn diagnoses bij kinderen?

We inventariseren eerst welk onderzoek er al gedaan is, wat de hulpvraag is en of wij 
daar een antwoord op kunnen geven. Vervolgens stellen we een onderzoeksplan op: 
welke hypotheses gaan we testen en hoe doen we dat? Dat kan op veel verschillende 
manieren. De ene keer gebruiken we vragenlijsten, 
gesprekken en video-opnames. De andere keer 
observeren we thuis, op school of op een 
behandelgroep van Zozijn. 
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Plak niet te snel een etiket op kinderen, 
klinkt het steeds vaker. Laat ze lekker 
kind zijn. Marleen Stoltenborg, 
gedragswetenschapper bij Zozijn, 
over de zin en onzin van de diagnose.

Kan dat binnen 3 maanden, zoals vaak vereist is voor financiering?

Niet altijd. Als een kind bij ons komt voor observatie en behandeling, heeft het kind 
vaak al zes tot zeven weken nodig om aan de nieuwe omgeving te wennen. Daarna starten 
we met onderzoeken en interventies waarbij vaak ook een ergotherapeut, een fysiothera-
peut en een logopedist betrokken zijn. In de paar weken die nog over zijn, kunnen we
nauwelijks zien of het effect heeft wat we doen. Gelukkig mogen we van indicatiever-
strekkers vaak werken met tijdelijke bevindingen.
 
Wat vind jij belangrijk bij een diagnose?

Dat je breder kijkt dan het kind alleen. Het hele gezinssysteem is belangrijk bij de beeld-
vorming. Als er thuis financiële problemen zijn of ouders hebben een beperking, dan heeft 
dat invloed op het gedrag van kinderen. Je kunt kinderen pas echt helpen als je het gezin 
ook helpt. Bij Zozijn merk ik dat daar veel aandacht voor is.
 
Komt een kind ooit nog van een label af, als hij of zij dat eenmaal heeft?

Het is de bedoeling dat een diagnose elke één à twee jaar opnieuw bekeken wordt, maar 
ik weet dat dit in de praktijk lang niet altijd gebeurt. Ik kom weleens kinderen tegen waar-
van ik denk: jou zouden we best opnieuw mogen beoordelen. Daar moeten we met ver-
wijzers over in gesprek. En soms vermoeden we dat de diagnose niet volledig klopt, maar 
werkt de aanpak wel. Bij een prikkelarme omgeving en het bieden van structuur hebben nu 
eenmaal veel kinderen baat. Of je nu een hechtingsstoornis hebt, of ADHD.
 
Wat is in jouw ogen de waarde van een diagnose?

Een diagnose zegt iets over een kind. Het geeft richting en context voor de behandeling 
en is in die zin heel waardevol. Hoe eerder je zo’n diagnose kunt stellen, hoe meer tijd 
er is om te werken aan de ontwikkeling en hoe meer kansen een kind dus heeft. 
Daarnaast is het absoluut waar dat een kind meer is dan zijn of haar diagnose. 
Bij Zozijn kijken we daarom altijd naar het ‘hele’ kind en zijn 
omgeving en niet alleen naar het gedrag dat hij of zij laat zien.
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     Je kunt kinderen
  pas echt helpen als je 
      het gezin ook helpt



Kind & Jeugdhulp

Voor kinderen die extra 
zorg en ondersteuning 
nodig hebben

Zozijn biedt zorg, ondersteuning en 
behandeling aan kinderen en jeugdigen 
van 0 tot 18 jaar in Gelderland en 
Overijssel. Dit doen we op en vanuit 
zeven basislocaties. Zoveel mogelijk 
dichtbij het kind, dichtbij huis, in de 
eigen vertrouwde omgeving. 

facebook.com/Zozijn

@ZozijnJeugdhulp

Zorgloket
T  088 - 575 3001
E  zorgloket@zozijn.nl
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