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Rondom de cliënt 

 
1. De cliënt 

 
De meeste cliënten zijn in de meeste opzichten tevreden over hun ondersteuners: 
 

 
 
Medezeggenschap cliënten en verwanten 
 
Zozijn heeft naast een centrale cliëntenraad (CCR) en een centrale verwantenraad (CVR) ook zo’n 45 
regio-verwantenraden, sectorraden en RVE-cliënten- en verwantenraden. De organisatie van de 
medezeggenschap is vastgelegd in een Reglement Medezeggenschap Cliënten en Verwanten 
gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen (WMCZ). 
De CCR en CVR werken naast en met elkaar en hebben dezelfde rechten. Zij brengen meestal 
gezamenlijk advies uit aan de bestuurder. 
 
De CCR bestaat uit cliënten uit de verschillende regio’s en de sector Niet-aangeboren hersenletsel 
(NAH). Vrijwel iedere RVE heeft een cliëntenraad (m.u.v. Kind & Jeugdhulp), op sommige locaties is 
er huiskameroverleg i.p.v. een cliëntenraad. 
De CCR heeft in 2017 de regio’s Achterhoek & De Liemers, Oost-Veluwe en Salland/De Graafschap 
bezocht om te praten met de cliëntenraden, de coaches en de regiodirecteur.  
In elke regio geeft de regiodirecteur informatie over wat er speelt. Cliënten krijgen de gelegenheid om 
vragen te stellen aan de regiodirecteur en de CCR, en uiteraard vice versa. 
Bij de drie regiobijeenkomsten zijn steeds twee thema’s besproken: ‘Pesten via social media’ en 
‘Privacy’. Wellicht komt hier informatie uit waar de CCR een ongevraagd advies over gaat geven aan 
de bestuurder. 

n per 
vraag

Score % 
positief Positief Neutraal Negatief Antwoordverdeling

2017 983 88,3 868 100 15

Benchmark VGN 86,7

2017 929 81,2 754 143 32

2014 730 80,4 587 117 26

Benchmark VGN 75,9

2017 855 70,4 602 144 109

2014 663 78,4 520 99 44

Benchmark VGN 74,0

2017 909 83,4 758 105 46

2014 721 85,0 613 83 25

Benchmark VGN 79,2

2017 926 80,1 742 134 50

2014 726 82,9 602 94 30

Benchmark VGN 82,8

2017 734 54,0 396 109 229

2014 400 72,5 290 45 65

Benchmark VGN 65,2

2017 945 92,9 878 49 18

2017 848 62,4 529 160 159

2014 621 74,9 465 92 64

Benchmark VGN 68,3

2017 906 65,9 597 138 171

2014 165 73,3 121 32 12

2017 946 87,2 825 95 26

2014 740 86,8 642 82 16

Benchmark VGN 82,3

2017 961 71,2 684 226 51

Benchmark VGN 69,2

Ondersteuners bieden hulp waar nodig

Met ondersteuners over moeilijke dingen praten

Ondersteuners bieden hulp bij gezond te leven

Ondersteuners helpen bij het leren van nieuwe dingen

Ondersteuners helpen mij zelf keuzes te maken

Ondersteuners hebben genoeg tijd voor mij

Mijn ondersteuners helpen mij met mijn geld omgaan

Ondersteuners weten wie belangrijk is

Ondersteuners helpen bij het omgaan met anderen

Ondersteuners werken samen met familie/ vrienden

Ondersteuners vertellen het als er iets verandert
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In 2017 heeft de CCR een eerste Nieuwsbrief gemaakt. In de Nieuwsbrief 
staan de belangrijkste onderwerpen die de CCR behandeld heeft en andere 
acties van de CCR. De Nieuwsbrief wordt twee keer per jaar verstuurd, onder 
andere naar alle cliëntenraden.  
 
CCR en CVR hebben in 2017 twee keer gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om een ‘Goed gesprek’ over een dilemma te voeren, onder 
leiding van iemand van de commissie Ethiek. Dit is voor herhaling vatbaar. 
 
Medezeggenschap en de Grondhouding van Zozijn 
In 2016 hebben alle medewerkers het boekje ‘In dialoog met elkaar’ 
ontvangen. Daarin staat beschreven hoe Zozijn zorg wil bieden vanuit 
dialoog. Dialoog met cliënten, dialoog met collega’s, met vrijwilligers, met 

leidinggevenden, én ook: dialoog met verwanten.  
In 2017 is een specifieke cliëntenversie ontwikkeld. De CCR en CVR zijn blij met het boekje: in 
tekeningen met zo min mogelijk tekst staat eenvoudig beschreven wat ‘In dialoog met elkaar’ voor 
cliënten betekent. In 2018 gaan alle cliëntenraden dit boekje aanbieden aan hun manager. 
 
De centrale verwantenraad heeft geconcludeerd dat het goed is om een themadag Grondhouding te 
organiseren, die is gehouden op 11 maart 2017. 

Zo’n honderd mensen waren aanwezig: verwanten, 
maar ook ondersteuners van Zozijn die met een 
verwant mee zijn gekomen. 
Na een korte uitleg over de Grondhouding is men echt 
de dialoog aangegaan in de workshop Tot bloei komen, 
gebaseerd op het televisieprogramma Taarten van 
Abel. De achterliggende gedachte is dat het makkelijker 
is om met elkaar in gesprek te gaan als ondertussen je 
handen bezig zijn met het maken van iets leuks of 
lekkers voor een ander. Op alle tafels lagen bloemen, 
een vaasje en een vel papier met uitleg. Daarmee kon 
iedereen - tijdens het gesprek - een corsageboeketje 
maken voor een ander. Alle aanwezigen zijn in duo’s 

met elkaar in gesprek gegaan over hun kind, broer, zus of cliënt, óf over een totaal ander onderwerp. 
 
Ook is men in groepen uit elkaar gegaan om 
dilemma’s met elkaar te bespreken 
over diverse dilemma’s zoals:  
- Wie bepaalt de kledingkeuze van een cliënt? 
- Mag hij/zij zelfstandig op Facebook/internet? 
- Wat doe je als het gevoel hebt dat andere 
  cliënten meer aandacht/tijd vragen van de 
  ondersteuners?  
Het gaat bij de dialogen nadrukkelijk niet om het 
vinden van een oplossing, maar over de dialoog zelf. 
Niet om het gelijk hebben of krijgen, maar om de 
ander te begrijpen en naar hem/haar te luisteren.  

Wat vindt de ander? Wat vind ik? Waar vinden we elkaar en waar juist niet? Dat is de manier waarop 
we bij Zozijn de dialoog met elkaar willen aangaan. 
De algemene conclusie van deze dag is dat echt onbevooroordeeld  luisteren nog helemaal niet zo 
makkelijk is. Dat het – juist bij veel cliënten van Zozijn – heel belangrijk is om vooral ook alert te zijn op 
de lichaamstaal van mensen. En dat een goede dialoog erom vraagt dat je je doorlopend bewust bent 
van wat je doet. 
                                                                     
Bureau medezeggenschap 
Het Bureau medezeggenschap wil waarde toevoegen aan het leven cliënten en verwanten door hen 
te laten meepraten en meedenken over het leven/de zorg bij Zozijn. De medewerkers binnen het 
bureau medezeggenschap zijn 'uitwisselbaar' voor elkaar bij de ondersteuning van 
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cliëntenmedezeggenschap en verwantenmedezeggenschap. We dragen er mede aan bij dat Zozijn 
geen belangrijk besluit neemt zonder de inbreng van cliënten en verwanten.  
 
Interne samenspraak 
De CVR en CCR overleggen tenminste eenmaal per jaar met de Raad van Toezicht en tweemaal met 
de OR. Alle raden leveren daarvoor agenda- en gesprekspunten aan. 
 
Uitgebrachte adviezen 
De centrale cliëntenraad en de centrale verwantenraad hebben (altijd samen één) advies uitgebracht 
aan de bestuurder over de volgende onderwerpen: 
 

Uitgebrachte adviezen in 2017 Gevraagd/ 
ongevraagd 

Uitkomst Advies door 
bestuurder 

Aanbesteding cliëntenvervoer Gevraagd Positief Overgenomen 
Autorisatiedocument ECD Gevraagd Positief Overgenomen 
Draaiboek bij overnames Gevraagd Positief Overgenomen 
Wijziging Klachtenregeling Zozijn Gevraagd Positief Overgenomen 
Jaarverslag 2016 Gevraagd Positief Overgenomen 
Onderzoek naar Decubitus Gevraagd Positief Overgenomen 
Veilig Denken en Doen Gevraagd Positief  Loopt nog 
Wijziging RVE-indeling regio S/G Ongevraagd  Overgenomen 
Aanstelling directeur regio S/G, sector Nah Gevraagd Positief Overgenomen 
Aanstelling directeur regio A/L, sector K&J Gevraagd Positief Overgenomen 
Plan van Aanpak n.a.v. evaluatie 
medezeggenschap 

Ongevraagd  Overgenomen 

Begroting 2018 Gevraagd Positief Overgenomen 
    

 
 

 
Themadag medezeggenschap over de Grondhouding; 11 maart 2017 
 
Verhuizen  
Weggaan uit je vertrouwde omgeving is altijd ingrijpend. Of het nu gaat om je woonkamer, de 
dagbesteding of het logeeradres waar je al jaren komt. 
Toch ontkomen we daar niet aan. Woningen kunnen verouderd of onrendabel zijn. Dagbestedingen 
niet meer geschikt voor allerlei groepen cliënten. Of de reisafstand tussen wonen en dagbesteding 
kan korter.  
Bij Zozijn wordt veel nieuw gebouwd (ter vervanging) en worden veel ruimtes opgeknapt. Dat betekent 
dat cliënten verhuizen, voor vast of voor even. Dat doen we altijd zorgvuldig en in goed overleg, met 
ondersteuning van een verhuiscoördinator (projectleider Vastgoed).  
Als de verhuisdata van de beoogde nieuwbouw in zicht komen, gaan we altijd overleggen. De 
projectleider maakt een planning met de te verhuizen partij.  
Samen werken we dan aan een draaiboek om de verhuizing zo zorgvuldig mogelijk te doen.  
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Van de geplande 800 nieuwbouwplekken is nu circa 80% gerealiseerd. 
 
Zozijn School: je zelfredzaamheid vergroten door cursussen 
Jezelf redden en meedoen in de samenleving. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld 
als je een (licht) verstandelijke beperking hebt of niet 
aangeboren hersenletsel (NAH). De Zozijn School leert 
mensen vaardigheden die hun zelfredzaamheid 
vergroten in huis, op het werk en in de wijk. De Zozijn 
School heeft cursussen voor cliënten van Zozijn en 
daarbuiten. 
 
 
 

Horsterpark, Johan zorgt voor Suus 
 
 
Autiplan en Mijn Eigen Plan: zelfredzaamheid vergroten door apps op een tablet 
Op werkplekken onder andere in Zutphen, Wilp, Duiven en Zevenaar wordt gewerkt met Autiplan of 
Mijn Eigen Plan. Met deze applicaties kun je snel en eenvoudig dag- en weekplanningen maken, 
compleet met pictogrammen of foto’s. En helemaal afgestemd op het niveau en de taken van de 
desbetreffende cliënt.  
De Zozijn School helpt onder andere om de werkprocessen goed in te richten, wat heel erg belangrijk 
is als je wilt werken met deze applicaties. 
 
IKKIES Z11 
In het voorjaar 2017 zijn het orthopedisch centrum Anneriet en de Zozijn School gestart met een 
experiment om de wereld van kinderen met een ernstig meervoudige beperking te verrijken via de app 
IkKIES Z11 op een tablet. De pilot is helaas gestopt door problemen bij de leverancier. 
 
Samenwerking kledingruilpunt ’t Kleedgoed in Etten 

 
De Zozijn School heeft het concept Bedrijfsvoering op maat. 
In overleg met de coördinerend ondersteuner ontwikkelt de 
trainer een concept op maat, waarbij de cliënt diverse 
vaardigheden leert om zo zelfstandig mogelijk de 
werkzaamheden te kunnen uitvoeren binnen een locatie of 
bedrijf. Dit is onder 
andere gebeurd bij 
het opzetten van 
het kledingruilpunt ’t 
Kleedgoed in Etten. 

Mariette werkt bij ‘KleedGoed 
 
Andere voorbeelden van cursussen zijn: 
• Opkomen voor jezelf 
• Vergaderen met de cliëntenraad 
• Hygiëne in en om het huis                                                       't KleedGoed, gevestigd binnen  
• Veilig gebruik van digitale communicatiemiddelen                  Werk & Dagactiviteiten ’t Laer 
• Beheer van je financiën en post.                                                                    

                                                                                                   
Doedels en Ervaar ‘t maar 
Voor mensen met een ernstig meervoudige beperking biedt de Zozijn School de activerende  
methoden Ervaar het maar en Doedels. Hierbij hanteren we de 'train de trainer' methode. Dat houdt in 
dat wij het zo overdragen aan ondersteuners, dat zij de methode blijvend kunnen toepassen. 
Meer informatie vind je ook via: http://www.zozijn.nl/zozijn-school 
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Vindingrijkheidprijs 
 
Elk jaar schrijft Zozijn de Vindingrijkheidprijs uit. De inzendingen moeten bijdragen aan een verhoging 
van de kwaliteit van leven van cliënten, bij voorkeur meer dan één groep.  
 

Winnaars van de afgelopen jaren: 
 
• Belevingspad op De Lathmer, van Kirstin de Wild en Monique 
       Doornebal 
• NAH theatervoorstelling Een ander mens, van Charlotte de  
 Jong. 
• het Kookboek, Wonen Deventer, van Marianne van Leeuwen. 
• de muziekvoorstelling Zwabber is ziek, van de K&J muziek- 
       therapeuten. 
• de Stoel van Theo, een mogelijkheid om vrijheidsbeperking  
 terug te dringen (Kieftestraat, Lathmer i.s.m. fysiotherapeut  
 Carin Rensen). 
• En in 2017: de zout/zandlichtbak, ontwikkeld door Willemien  
 Pol. 
Deze zout/zandlichtbak is een heel mooi voorbeeld van hoe met 
eenvoudige middelen een goed resultaat bereikt kan worden.  
 
 

 
 
Een kunststof bak, een lichtbron erin of eronder, een 
glasplaat erbovenop en een zak(je) met fijn zand of 
zout.  
Lekker tekenen in het zout, vegen en een mooie 
tekening maken.  
Cliënten waren enthousiast.  
Een idee om op meer plekken binnen en buiten Zozijn 
te gebruiken. 
 
 

 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 
8 januari 2018 in Doetinchem nam 
de bedenker, Willemien Pol, de 
hoofdprijs in ontvangst. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Een bijzondere prijs was er ook: de “meest vindingrijke medewerker van Zozijn”. Die ontving Lies 
Venhorst als meest trouwe inzender voor de Vindingrijkheidprijs. 
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Informele zorg (mantelzorgers en vrijwilligers) 
 
Familie doet veel met en voor de cliënt. Familieleden zijn ook vaak mantelzorgers. Bij Zozijn zijn er 
daarnaast ruim 700 vrijwilligers die individueel met cliënten of juist groepsgewijs activiteiten doen. Zij 
drinken bijvoorbeeld koffie, of koken samen met de cliënt, of gaan samen de wijk in om flessen te 
verzamelen of zwerfafval op te ruimen. Mantelzorgers en vrijwilligers samen noemen we informele 
zorgers. 
 
Op advies van de centrale cliëntenraad en centrale verwantenraad heeft Zozijn beleid over informele 
zorg ontwikkeld en 5 teams van de regio Salland/De Graafschap en de sector NAH hebben 
meegedaan aan het In voor mantelzorg-project van Vilans (2015-2016).  
 
Van 2016 -2018 is een projectmanager Informele zorg benoemd met de opdracht de positie van de 
mantelzorgers en vrijwilligers (informele zorg) én de samenwerking tussen professionals en informele 
zorgers te versterken. Deze manager gaat ook aan de slag met instrumenten die het In voor 
mantelzorg-project hebben opgeleverd en klaar liggen om toe te passen. De projectmanager werkt 
samen met de coördinator Vrijwilligers. 
Op de website www.invoormantelzorg.nl zijn de resultaten van de pilot binnen Zozijn terug te vinden. 
  
Rondom de vrijwilliger 
Ook in 2017 zijn er weer nieuwe vrijwilligers geworven. Zozijn werft vrijwilligers via verwanten, lokale 
netwerken en via de website. Er zij 101 vrijwilligers gestopt en er zijn 70 vrijwilligers bij gekomen.  
De website voor het werven van vrijwilligers “Maak het ook mogelijk  werd opgeheven en vrijwilligers 
hebben nu een eigen plek gekregen binnen de website van Zozijn.  
In 2018 wordt de koppeling een koppeling gemaakt met de database met vacatures voor vrijwilligers. 
 
De vrijwilligers zijn tijdens de week van de vrijwilliger in het zonnetje gezet en hebben allemaal een set 
prachtige tuinfakkels gekregen, gemaakt door de cliënten van Zozijn. Ook hebben sommige locaties 
hun vrijwilligers in het zonnetje gezet met een gezellige bijeenkomst. Zo was er een stamppotbuffet in 
Holten, een kerstbijeenkomst in Oost-Veluwe en een ontmoetingsmiddag in Raalte. 
 

 
Vrijwilligers maken het mogelijk; het wekelijkse uurtje 
in de manege. Vrijwilliger Joke Pelgrim met Semra. 
 
 
 
 
Bijeenkomsten en workshops 
Voor de zorgmedewerkers die op hun locatie 
contactpersoon zijn voor vrijwilligers, werden 
kleinschalige bijeenkomsten gehouden. Op die 
manier konden ervaringen worden uitgewisseld en 
kreeg de Coördinator Vrijwilligers een beeld van wat 

er leeft. Naast de praktische onderwerpen als hoe te 
werven/aanmelden/inschrijven/uitschrijven werden ook  onderwerpen als 
grondhouding, bejegening, waardering en binden & boeien besproken.  
Er zijn twee workshops ‘Samen en liefdevol’ ontwikkeld die vanaf 2018 
worden aangeboden aan vrijwilligers.  
• Workshop voor nieuwe vrijwilligers  
• Workshop over onder andere de grondhouding van Zozijn.  
Ons doel is om vrijwilligers te binden, boeien en te behouden. Maar ook 
de erkenning en herkenning van de belangrijke positie van de vrijwilliger 
in de zorgverlening naar onze cliënten. 
 
Verbeteracties in 2017 
• Voor alle vrijwilligers is een VOG aangevraagd. 
• Het declareren van de reiskosten is versimpeld. Hierdoor worden de 
declaraties veel sneller uitbetaald. 
• Er is een databank voor vacatures ontwikkeld. 
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Samenwerken met Roc’s en Hbo’s is geïntensiveerd via BOT (begeleid onderwijs tijd) of PO (praktijk 
oriëntatie). Het gaat hierbij vooral om eerstejaars studenten. Insteek is geen stage, maar kennismaken 
met het werkveld en de doelgroep. Hun taken komen overeen met die van een vrijwilliger. 
 
Vrije tijd 
 
Elke cliënt heeft eigen wensen en mogelijkheden om aan vrijeteijdsbesteding te doen. In de praktijk 
hebben cliënten dan ook heel veel verschillende vrijetijdsactiviteiten: dagje naar een dierentuin of 
park, zingen, zomerfeest op landgoed De Lathmer, carnaval, naar een braderie, bingo-avond of de 
zwarte cross in de buurt, tot aan een weekendje weg met elkaar.  
 
Volgens het cliëntervaringsonderzoek (2017-2018) zijn de vrijetijdsactiviteiten en de hulp met social 
media aandachtspunten. 
 

 
 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Augustus 2017: Vandaag werden wij verrast door de kinderen van het logeerhuis van Ivoor in 
Raalte.  Ze maakten heerlijke sorbets/smooties voor de ouderen van Rustiek. Iedereen smulde 
hiervan en de kinderen waren hier trots op.  

n per vraag Score % 
positief Positief Neutraal Negatief Antwoordverdeling

2017 951 77,2 734 179 38

Benchmark VGN 82,3

2017 939 79,3 745 137 57

2014 593 88,0 522 53 18

Benchmark VGN 82,1

2017 868 84,9 737 97 34

2014 535 88,2 472 47 16

Benchmark VGN 84,2

2017 680 63,8 434 89 157

Genoeg leuke dingen doen in mijn vrije tijd

Tevredenheid over de hulp van anderen

Wie om hulp te vragen in mijn vrije tijd

Hulp met social media
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2. Tellen en vertellen 

 
Hierna zijn de onderwerpen beschreven volgens het VGN-kwaliteitskader (2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 4 bouwstenen van het Kwaliteitskader VGN 
Het vernieuwde kwaliteitskader van 2017 sluit goed aan bij ontwikkelingen die binnen Zozijn al waren 
ingezet. Ons project Binnenkant gaat volledig over bouwsteen 1: ‘hoe organiseren we het zorgproces 
rond de individuele cliënt’?. 
Bouwsteen 2 bestaat uit het cliëntervaringsonderzoek (oktober 2017-maart 2018) waarmee we 
systematisch de cliënt raadplegen over de kwaliteit van de zorg en ondersteuning en over hun 
kwaliteit van bestaan. Zozijn gebruikt een door de VGN goedgekeurd instrument. De eerste meting in 
2014 werd uitgevoerd door Effectory en het onderzoek van 2017 is uitgevoerd door Customeyes. Het 
instrument is nagenoeg hetzelfde gebleven. 
Bouwsteen 3 omvat de teamreflecties. Deze bouwsteen omvat (uitdagende) nieuwe elementen. Wij 
implementeren geen op zichzelf staand instrument, maar kiezen voor teamreflecties als onderdeel van 
het project Binnenkant. Een mooi sluitstuk van zowel het project Binnenkant als van het 
Kwaliteitskader.  
Bouwsteen 4 is dit kwaliteitsrapport waarin op open manier beknopt verslag wordt gedaan van 
resultaten, ontwikkelingen, beredeneerde keuzen voor verbeteringen. Het is voorgelegd aan en 
besproken met de CCR, CVR, OR en raad van toezicht. 
	
Project	Binnenkant	(bouwsteen	1)	
In 2016 is Zozijn gestart met een meerjarenproject ‘Binnenkant, met financiële ondersteuning 
(opslagpercentage) van de zorgkantoren ENO/Midden IJssel, Achmea, Zilveren Kruis/Menzis en VGZ.  
Zorginhoudelijk gaat Binnenkant over de implementatie van:  
• De grondhouding 
• Methodisch werken met een zorgplan 
• Methodiek- en handboek-zorgprogramma’s 
• Het elektronisch cliëntendossier inclusief een cliëntenportaal. 
 
Dit project sluit zeer goed aan bij wat cliënten en verwanten in juni 2016 omschreven als ‘goede en 
veilige zorg’. Volgens hen kenmerkt goede en veilige zorg zich door: 
1. zorg vanuit de voorgenomen grondhouding 
2. zorg conform de afgesproken methodieken, zorgprogramma’s en zorgplannen 
3. zorg gebaseerd op ervaren gezondheid, welbevinden en veiligheid. 
 
Doelen van het project Binnenkant zijn:  
1. Afgestemde, afgewogen en afgesproken zorg voor alle cliënten van Zozijn. Als cliënten en 

verwanten gevraagd wordt naar hun ervaring en beleving, dan zijn zij daar tevreden over. 
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Voor de stafafdelingen geldt: afgestemde, afgewogen en afgesproken dienstverlening naar de 
interne klanten. 

2. Teams werken samen met hun leidinggevenden aan hun ontwikkeling. 
3. Leidinggevenden geven leiding vanuit de dialoog, waarderende feedback, vertrouwen en vanuit 

eigenaarschap. 
 
Vanwege de diversiteit binnen Zozijn hebben de regio’s en sectoren, maar ook de stafdiensten, een 
eigen routeplan geschreven waarin staat hoe en wanneer er wordt gewerkt aan de doelen van het 
project Binnenkant.  
Met ingang van medio 2017 wordt elk half jaar een Binnenkant-monitor ingevuld, waarin elke regio, 
sector en dienst rapporteert over de voortgang van het project. De voortgang wordt onder meer 
gemeten aan de hand van resultaten uit het elektronisch cliëntendossier, uit cliënt- en 
medewerkertevredenheidsonderzoek, uit scholingsregistraties en registraties van teamreflecties. 
	
Zorgvisie en grondhouding 
In het kwaliteitskader wordt de relatie gelegd tussen ‘betrokken en vakbekwame medewerkers die in 
dialoog zijn met de cliënt’ en de ‘kwaliteit van de zorg en ondersteuning’ die zij leveren.  
Binnen Zozijn werken medewerkers vanuit de grondhouding: er wordt gewerkt vanuit een dialogische 
relatie tussen medewerker en cliënt om de cliënt ‘van binnenuit’ te kunnen begrijpen.  
 
Methodisch werken, ondersteund door het ECD 
Het zorgplan komt tot stand vanuit de dialoog tussen de coördinerend ondersteuner en de cliënt. 
Jaarlijks wordt er geëvalueerd en worden nieuwe doelen gesteld of oude bijgesteld. Er wordt gewerkt 
volgens de beleidsnotities ‘Methodisch werken met een zorgplan Wet langdurige zorg’ en ‘Methodisch 
werken met een zorgplan Wmo en jeugdwet’. Een elektronisch cliëntendossier (ECD) dient dit 
methodisch werken te ondersteunen. 
 
Het persoonlijk zorgplan is de neerslag van de dialoog tussen cliënt en ondersteuner. De tevredenheid 
over het zorgplan is hoog. 
 

 
 
Vanaf 2016 werken we met het ECD in ResidentWeb, waarvan de leverancier (TTS) te kennen heeft 
gegeven deze applicatie in de toekomst niet meer te updaten en upgraden.  
Per januari 2018 gebruikt Zozijn de applicatie ONS voor de productieregistratie van onder andere 
ambulante ondersteuning, dagbesteding en Kind & Jeugdhulp. ONS is een applicatie die ook 
uitgebreid kan worden met een ECD. Omdat ResidentWeb wordt uitgefaseerd, zijn we genoodzaakt 
om met een ander ECD te gaan werken. Naar verwachting kan ONS die ECD-applicatie leveren. 
 
De lage tevredenheid over het cliëntenportaal wordt verklaard doordat het inloggen daarin is 
opgeschort (privacyvraagstuk). De introductie van het cliëntenportaal is gestopt op aandringen van de 
OR. In teams waar cliënten en verwanten toegang hebben tot het portaal, is aan medewerkers 
individueel toestemming gevraagd voor het tonen van de naam bij de rapportage.  
 
De kwaliteit van het methodisch werken wordt via de Binnenkant-voortgang gemonitord met de 
indicatoren 'actuele zorgplannen' en 'geaccordeerde zorgplannen' die worden onttrokken aan het 

n per 
vraag

Score % 
positief Positief Neutraal Negatief Antwoordverdeling

2017 816 90,8 741 53 22

2014 713 91,6 653 44 16

Benchmark VGN 89,4

2017 804 82,6 664 88 52

Benchmark VGN 85,2

2017 824 88,7 731 69 24

2014 725 89,1 646 55 24

Benchmark VGN 88,1

2017 830 85,4 709 93 28

2014 716 88,4 633 65 18

Benchmark VGN 83,9

2017 141 55,3 78 14 49

Tevredenheid over het zorgplan

Meepraten over veranderingen in zorgplan

Goed luisteren naar wensen voor zorgplan

Afspraken uit zorgplan worden nagekomen

Tevreden over het cliëntenportaal (ECD)
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ECD. Deze cijfers blijken echter in het huidige ECD in Residentweb niet representatief en betrouwbaar 
te zijn.  
Jarenlang werden deze indicatoren via de Mediquest database gemonitord met voldoende 
percentages, maar in het huidige ECD blijkt de benodigde informatie op verschillende manieren 
vastgelegd te worden. Door deze implementatiefout beschikken we op Zozijn-niveau niet over de 
actuele en representatieve cijfers van deze indicatoren. Daar komt bij dat het draaien van exports via 
een leverancier van wie we afscheid nemen zowel kostbaar als tijdrovend is. Het volgende ECD zal  
uiteraard weer voorzien in het genereren van betrouwbare stuurinformatie. De bestuurder heeft de 
volgende verbetermaatregel genomen. De 2 bovenstaande indicatoren en een veilig cliëntenportaal 
zijn onderdeel van het programma van eisen van het nieuwe ECD. Zodra dit er is, wordt een uniforme, 
bij voorkeur ‘dwingende’ werkwijze afgesproken voor het registreren van de zorgplangegevens, die 
gebruikt worden als management- en stuurinformatie.	
 
De zorgprogramma’s van Zozijn 
Het ontbreekt in de gehandicaptenzorg aan een gerichte en onderbouwde methodiek voor mensen 
met een beperking die een intensieve ondersteuningsvraag of een intensieve zorgvraag hebben. Er 
zijn verschillende publicaties waarin wordt uitgedragen vanuit welke visie men kijkt naar deze groepen 
cliënten; echter in geen van deze publicaties wordt de vertaalslag gemaakt naar een methodiek hoe 
die begeleiding dan wordt vormgegeven. Daarom heeft Zozijn zelf het initiatief genomen die 
methodiek te ontwikkelen in de vorm van methodiek-zorgprogramma’s. Voor mensen met een 
intensieve ondersteuningsvraag hebben wij zorgprogramma Terts ontwikkeld, terwijl Kwint is voor 
mensen met een intensieve zorgvraag. 
 

 
Zorgprogramma’s zijn bedoeld voor alle medewerkers in het primair proces, ondersteuners én 
behandelaren.  
De Zozijn zorgprogramma’s Terts en Kwint bestaan uit een theoretisch kader (hoofdstuk 1-2) en een 
methodiek (hoofdstuk 3-6). De methodiek omvat diagnostiek en ondersteuningsaccenten. 
In het theoretisch kader staat hoe we het handelen van een cliënt bekijken en begrijpen. Er wordt 
ingegaan op de inhoud van de intensieve ondersteuning. We spreken dan over de dialoog en over de 
omgeving van de cliënt.  
In de hoofdstukken 3 en 4 is een instrument voor integratieve diagnostiek beschreven: ‘BEN in de 
omgeving’, dat staat voor Biologische factoren, Ervaringen en Niveau van functioneren; de omgeving 
verwijst naar alle contextuele factoren van de cliënt. Op basis van diagnostiek is uitgelegd hoe we 
komen tot een perspectief en plan voor de cliënt. 
De hoofdstukken 5 en 6 gaan over de toepassing van onze methodiek. We leggen we uit op welke 
manier wij binnen Zozijn intensieve ondersteuning bieden met onze 9-accentenmethodiek. Dit is een 
concretisering van de dialoog, uitgewerkt in richtlijnen en volgens de stappen van een methodische 
cyclus. 
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We sluiten werkkaarten bij in de zorgprogramma’s, waarin ondersteuners concrete invullingen van de 
accenten in de begeleiding vinden en van de accenten in de situatie en omgeving.  
 

Zorgprogramma’s 
1. Methodiek-zorgprogramma voor cliënten met een intensieve zorgvraag, Kwint 
2. Methodiek-zorgprogramma voor cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag, 
Terts 
3. Handboek-zorgprogramma voor ouder wordende cliënten 
4. Handboek-zorgprogramma voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking 
(LVB) 
5. Handboek-zorgprogramma voor kind & jeugdhulp en hun gezinnen 
6. Handboek-zorgprogramma voor cliënten met niet-aangeboren hersenletsel 

 
Zozijn heeft hogeschool Saxion opdracht gegeven de effectiviteit van de methodiek-zorgprogramma’s 
wetenschappelijk te onderzoeken. Daartoe heeft Saxion een onderzoeksdesign en een beleidstheorie 
ontwikkeld. Er zijn 3 meetmomenten naar de effectiviteit van de inzet van de 9-accentenmethodiek. 
Saxion heeft in november 2016 de nulmeting Terts afgenomen onder 75 cliënten en hun verwanten, 
en in 2017 de nulmeting Kwint onder 54 cliënten en hun verwanten.	
 
Het implementatietraject omvat: scholing gedragswetenschappers, scholing managers, scholing 
teams, toepassen BEN in de omgeving en accenten kiezen en vastleggen in het ECD, cliënten en 
verwanten meenemen in de methodiek.  
In het medewerkerstevredenheidsonderzoek (2017) is uitgevraagd in hoeverre de zorgprogramma’s 
worden gebruikt. Daaruit blijkt dat de handboekzorgprogramma’s nog (te) onbekend zijn. 
 
Cliëntervaringsonderzoek 2017 (bouwsteen 2) 
Eind 2017 heeft Customeyes ons cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Cliënten en 
ouders/vertegenwoordigers zijn met 5 versies varianten vragenlijsten bevraagd. Het onderzoek is 
uitgevoerd onder alle cliënten van Zozijn (dus niet alleen onder Wlz-cliënten).  
De resultaten heeft Customeyes helaas pas weten eind maart 2018 aan te leveren. 
 
Respons en algemene tevredenheid 
In vergelijking met de vorige meting lag de respons lager: 1084 cliënten (43%) hebben de vragenlijst 
terug gestuurd ten opzichte van 55% in 2014, en 877 ouders/vertegenwoordigers (42%) hebben de 
vragenlijst terug gestuurd ten opzichte van 52% in 2014. De respons is ruim voldoende voor de 
betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. De algemene tevredenheid is hoog. 
	

	

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Zozijn

Oost-Veluwe

NAH

Algemene	cliënttevredenheid	(cliënten)

Positief Neutraal Negatief
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In onderstaande tabel staan de top 10 hoogste scores en de top 10 laagste scores. Dit zijn 
totaalscores waardoor zij op Zozijn-niveau een indicatie geven van ‘trotspunten’ en ‘verbeterpunten’. 
Op onderliggende niveaus wordt gekeken naar afwijkingen ten opzichte van de totalen. Wellicht zijn er 
‘best practices’ te vinden bij de thema’s met een lage score of zijn er negatieve uitschieters bij de 
hoogste scores. De scores betreffen het percentage respondenten die positief scoren op de vraag. 
	

Top 10 hoogste scores Top 10 laagste scores 
Tevredenheid over ondersteuners thuis 94,8 Meedoen aan activiteiten in de buurt 36,9 
Ondersteuners thuis nemen mij serieus 93,8 Mijn ondersteuners helpen mij met mijn geld 

omgaan 
54,0 

Ondersteuners weten wie belangrijk is 92,9 Tevreden over het cliëntenportaal (ECD) 55,3 
Tevredenheid over hulp van 
ondersteuners thuis 

92,4 Ondersteuners helpen bij het omgaan met 
anderen 

62,4 

Tevredenheid over het zorgplan 90,8 Hulp met social media 63,8 
Ondersteuners thuis houden zich aan de 
afspraken 

90,5 Ondersteuners werken samen met 
familie/vrienden 

65,9 

Ondersteuners dagbesteding nemen mij 
serieus 

89,2 Ondersteuners bieden hulp bij gezond te 
leven 

70,4 

Goed luisteren naar wensen voor 
zorgplan 

88,7 Ondersteuners hebben genoeg tijd voor mij 71,2 

Ondersteuners bieden hulp waar nodig 88,3 Voldoende geld om te leven 71,9 
Tevredenheid hulp van ondersteuners 
dagbesteding 

88,2 Tevredenheid over eten en drinken 74,4 

	
Opvallend is de lage score op het meedoen aan activiteiten in de buurt (verbeterpunt op aantal 
locaties). Gezien de inspanningen met vrijwilligers zal dit op individueel niveau moet worden opgepakt.  
Ten opzichte van de vorige meting (2014) is vooral de aandacht die ondersteuners hebben voor ‘het 
omgaan met geld’ een opvallende daler. 
 
Spiegelvragen 
Het cliëntervaringsonderzoek is gecombineerd met een medewerkertevredenheidsonderzoek. In beide 
onderzoeken is een negental spiegelvragen opgenomen: stellingen die zowel aan medewerkers als 
aan cliënten en verwanten zijn gesteld.  De resultaten zijn onder meer bedoeld als input voor 
teamreflecties.  
 
Bij vier van die vragen zijn er verschillen in de beleving te zien. 
1. 28% van de medewerkers hebben het gevoel dat ze onvoldoende tijd voor hun cliënten hebben. 

Cliënten en Ouders/vertegenwoordigers ervaren dat aanmerkelijk minder (resp. 5% en 9%). 
2. 7% van de medewerkers is van mening dat de zorg niet altijd is gericht op de behoeften en wensen 

van cliënten. Bijna 3% van de cliënten en 2% van de ouders/vertegenwoordigers is het daarmee 
eens. 

3. 19% van de cliënten is van mening dat ondersteuners onvoldoende helpen bij het omgaan met 
anderen. Slechts 4% van de medewerkers en 8% van de ouders/vertegenwoordigers is het 
daarmee eens. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Zozijn

Oost-Veluwe

Kind	&	Jeugdhulp

Algemene	cliënttevredenheid	
(ouders/vertegenwoordigers)

Positief Neutraal Negatief
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4. 19% van de cliënten is van mening dat ondersteuners te weinig samenwerken met 
familie/vrienden. Minder dan 2% van de medewerkers ervaart geen goede samenwerking met 
personen die belangrijk zijn voor cliënten. Van de ouders/vertegenwoordigers ervaart 12% een 
mindere samenwerking. 

		
Hoe geven we in 2018 opvolging aan de resultaten van het cliëntenonderzoek? 
1. Individuele opvolging: coördinerend ondersteuners/begeleiders hebben de scores van de 

desbetreffende cliënten ontvangen. Zij geven daar zelf vervolg aan binnen de cyclus van 
zorgplanbesprekingen, tenzij er een urgent signaal blijkt uit de antwoorden van de respondent.  

2. Opvolging op Zozijn-niveau: na bespreking stellen de zorgdirecteuren + dir. ZAB vast welke aan 
punten een vervolg wordt gegeven op welke manier.  
De resultaten worden eveneens voorgelegd aan de CCR, CVR en regio- VR’den) waaruit 
verbeteracties kunnen voortkomen. 

3. Opvolging op locatie-niveau: elke manager beschikt over een pdf met de resultaten op RVE- en 
locatie-niveau.  Deze resultaten bespreken manager en team, én manager en cliënten- en 
verwantenraad , waarna en verbeteracties worden opgesteld (en opgenomen in het RVE-jaarplan). 

4. Opvolging op team-niveau: in teamreflecties reflecteren op thema’s uit de spiegelvragen. Op 
Zozijn-niveau geven de resultaten input voor: 
- tijd hebben voor cliënten in de beleving van medewerkers (stelling 1) 
- het belang van de samenwerking in informele zorg (stelling 8,9). 
Teamreflecties worden op verschillende manieren ingevuld binnen Zozijn. 

 
Verbetermaatregelen uit het cliëntervaringsonderzoek 
• De verbeterpunten worden in 2018 op verschillende niveaus geformuleerd (zie boven) 
• Het afnemen van het onderzoek wordt in augustus 2018 geëvalueerd met Customeyes, met onder 

meer: lange doorlooptijd onderzoek – oplevering, daling respons, wijze van rapportages, 
differentiatie naar doelgroepen etc. 

• Uiteindelijk wil Zozijn toe naar doorlopend cliënten- en medewerkersonderzoek waarbij jaarlijks een 
(digi)vragenlijst wordt voorgelegd aan teams en groepen cliënten en verwanten. Dit wordt dan 
onderdeel van de zorgplancyclus. Het is de vraag of dat wenselijk is voor alle cliënten, of voor 
specifieke doelgroepen. 

 
Teamreflecties 
Zozijn heeft ervoor gekozen de teamreflecties niet in te zetten als een op zichzelf staand instrument; 
teamreflecties zijn onderdeel van het project Binnenkant. Teamreflecties worden ingezet als 
hulpmiddel om het werken vanuit de grondhouding met zorgplannen en zorgprogramma’s verder te 
professionaliseren. De teamreflecties zijn daarom opgenomen in de eerder genoemde routeplannen 
van de regio’s en sectoren. Voor het uitvoeren van de teamreflecties kunnen teams kiezen uit diverse 
methodieken, afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van het team en de gewenste vorm.  
 
Teamontwikkeling volgens de medewerkers  
In het medewerkersonderzoek zijn diverse stellingen voorgelegd over de teamontwikkeling en 
teamreflectie. In de onderstaande tabel staan de gemiddelde rapportcijfers en de onderwerpen 
waarover de teamreflecties van de respondenten. 
 

 Zozijn A-L OV S-G KJ NAH 
De werksfeer binnen mijn team is goed 7,5 7,6 7,3 7,4 7,8 7,2 
Mijn collega’s zijn deskundig 7,6 7,5 7,5 7,5 7,7 7,5 
Collega’s binnen mijn team houden zich met 
de juiste dingen bezig 

7,1 7,2 7,0 7,0 7,3 7,0 

Binnen mijn team nemen we initiatieven om 
de kwaliteit van de zorg/dienstverlening te 
verbeteren 

7,5 7,6 7,4 7,6 7,5 7,4 

Binnen mijn team evalueren we terugkerend 
onze manier van werken 

6,7 6,9 6,5 7,0 6,6 6,7 

Over welke onderwerpen evalueren jullie 
dan? 
 
   % “Wie is deze cliënt?” (BEN in de 
omgeving) 
   % Het zorgplan van de cliënt 

 
 

65,4 
69,5 
54,7 
60,9 

 
 

67,0 
77,2 
63,3 
56,7 

 
 

77,4 
63,8 
49,4 
66,5 

 
 

84,3 
84,0 
52,7 
65,5 

 
 

50,0 
60,4 
57,4 
62,9 

 
 
19,0 
58,2 
63,3 
51,9 
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   % De kwaliteit van onze relatie met de cliënt 
   % De veiligheid rondom de cliënt 
   % Wat wij nodig hebben om ons werk goed 
te doen 
   % Onze veiligheid tijdens het werk 
   % Wat we als team nodig hebben om te 
kunnen groeien 

74,4 
 

41,8 
56,4 

69,8 
 

30,7 
57,7 

68,1 
 

53,7 
48,6 

68,7 
 

38,8 
48,8 

89,1 
 

47,0 
68,3 

81,0 
 

48,1 
72,2 

Ik voel me vrij om binnen mijn team mijn 
mening te geven 

7,9 7,9 7,9 7,7 8,1 7,9 

Ik voel me veilig om een gemaakte fout te 
melden/ bespreken 

7,9 8,0 7,9 7,8 7,9 
 

7,8 

Ik heb er vertrouwen in dat we als team aan 
de slag gaan met de resultaten van dit 
onderzoek 

7,1 7,2 7,0 7,1 7,2 7,3 

 
Teamontwikkeling in de regio Achterhoek - De Liemers 
• In deze regio wordt stevig ingezet op teamontwikkeling middels teamcoaching. Er zijn vier 

teamcoaches werkzaam en er wordt een breed palet aan team-, en ook aan individuele, coaching 
geboden. 

• 11 teams hebben in 2017 de Presentie-training gevolgd. Hierbij wordt gereflecteerd op de eigen 
professionaliteit en de wijze waarop ondersteuning wordt geboden. Thema’s zijn goede zorg, 
patroon doorbrekend waarnemen en relationeel werken. De Presentie-training is een intensieve 
training. Er zijn 14 bijeenkomsten van 3 uur.  

• Er zijn 15 teams die structureel intervisie organiseren. Zij reflecteren ongeveer 6 keer per jaar op 
hun eigen handelen. De toegepaste reflectiemodellen zijn onder andere: In andermans schoenen, 
de Dilemma methode en Oplossingsgerichte intervisie. 

• Ook zijn er binnen deze regio morele beraden, intervisie door managers en enkele individuele 
coachingstrajecten. 

 
Teamcoaching in de regio Salland-De Graafschap 
• In deze regio werken twee teamcoaches in opdracht van de managers van de eenheden. Zij 

begeleiden 35 woonteams, 19 dagbestedingsteams en 8 ambulante teams. 
• Veel aandacht is het afgelopen jaar besteed aan de grondhouding en de dialogische relatie met de 

cliënt. Thema’s zijn: samenwerken en communicatie, methodisch werken en thema’s in 
samenwerking met gedragswetenschappers. 

• In 2017 is er veel gedaan aan intervisie met teams, met coördinerend ondersteuners vanuit diverse 
teams en met ambulante teams.  

• Ook in deze regio’s lopen individuele coachingstrajecten en worden teamcoaches ingezet als 
gespreksleider bij morele beraden. 

 
De teamcoaches worden op aanvraag via de unit opleiden van Zozijn tevens ingezet binnen de regio 
Oost-Veluwe. 

 
 
In 2017 werkten vrijwilligers verder aan het Belevingspad op 
De Lathmer (winnaar Zozijn Vindingrijkheidprijs 2016) 
  
 
 
Teamreflectie binnen de regio Oost-Veluwe 
• We stimuleren een kritische en reflecterende blik: ‘wat 
doen we – hoe doen we dat – wat kan beter – wat moeten wij 
veranderen om het beter/goed te doen?’ Dit geheel is opgezet 
in het uitvoerige project ‘De project-organisatie’ in Oost-
Veluwe. 
• Ieder team heeft reflectiemomenten die zijn 
ingebouwd in de methodische cyclus en in de 
overlegstructuur.  
• Hieronder benoemen we alleen de thema’s waarop 
gereflecteerd wordt. Deze zijn geborgd in de diverse 
overlegvormen. 
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- Proces rond de individuele cliënt: kennen we de cliënt, is er een actueel plan, komen we 
afspraken na, hebben we zicht op veiligheid en gezondheid, is er een dialogische relatie met de 
cliënt en zijn verwanten? 

- Veiligheid borgen van cliënten (risico-inventarisaties, agressiepreventie en –hantering). 
- Slagen we er in om betekenis te verlenen aan het (complexe) handelen van de cliënten? Zie 

project Binnenkant. 
- Kunnen we als team ons werk goed doen? Waardoor loopt spanning bij mij en bij de cliënt op, 

hoe stap ik daar uit en wat heb ik nodig van mijn collega’s? 
- Welke stappen in een werkproces volgen we nu eigenlijk, en doen we slim en efficiënt? Door 

een bedrijfsmatige bril kijken we naar veiligheids- en welzijnsaspecten die er toe doen voor 
cliënten. 

• Op deze wijze wordt binnen de regio Oost-Veluwe doorlopend aan kwaliteitsverbetering gewerkt. 
De kern is dat ieder team dit doet binnen zijn eigen cyclus, in aansluiting op zijn specifieke fase van 
teamontwikkeling. Verbetermaatregelen en ontwikkelplannen zijn daarom te vinden in: ECD, team-
jaarplan, Binnenkant-monitor en teamverslagen. 

 
 
 
Verder bouwen aan het Belevingspad. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluatie teamreflecties 
In 2018 zal worden onderzocht in hoeverre de bovenstaande diversiteit wenselijk is. Er is ook een 
beknopt format voor teamreflectie denkbaar waarmee de resultaten/onderwerpen geaggregeerd 
kunnen worden. Aan de andere kant willen we de teams vooral zelf leerpunten laten ontdekken in een 
(gespreks)vorm die bij een team past. Het systematisch invoeren van de verplichte thema's, het 
vastleggen van de resultaten van de teamreflecties en het maken van een ontwikkelplan op 
teamniveau zijn mogelijk ontwikkelpunten, afhankelijk van de keuze (diversiteit – uniformiteit) die wordt 
gemaakt. 
 
Cliënt- en medewerkerveiligheid 
Najaar 2017 hebben de CCR en CVR positief advies uitgebracht op de notitie Veilig Denken & Doen 
2.0. Voorafgaande daaraan is de notitie besproken in de rtm’s en smt’s. Deze notitie is opgesteld in 
vragen en antwoorden om zo praktisch mogelijk aan te sluiten bij de zorgmedewerkers in de praktijk.  
Met ons veiligheidsplan willen we bereiken dat veiligheid als een vanzelfsprekend aspect van ‘goede 
zorg’ wordt gezien. Medewerkers zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden voor zorg- en 
arbeidsveiligheid.  
 
De cliënt/verwant bepaalt met zijn vakkundige ondersteuner of en in welke mate hij risico’s neemt, 
terwijl de zorgverleners inbrengen wat vanuit het vakmanschap aanvaardbare risico’s zijn. De cliënt 
moet er op kunnen vertrouwen dat zorgverleners veilig werken – vanuit aandacht en alertheid, vanuit 
het verstaan van hun vak, en in omstandigheden waarin passende, preventieve maatregelen 
genomen zijn. 
 
Individuele risico-inventarisaties 
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Risico’s worden op individueel niveau geïnventariseerd en in overleg met de cliënt worden al dan niet 
preventieve maatregelen afgesproken, die worden vastgelegd in het zorgplan. 
Nu is in 2017 de implementatie van het ECD in Residentweb gestopt en is gestart met het selecteren 
van een nieuw ECD. Om die reden is het reeds ontwikkelde format voor het inventariseren van risico's 
nog niet geïmplementeerd. Tot op heden wordt daarom nog het formulier uit het vorige ECD gebruikt. 
Dit wordt wel opgeslagen in het nieuwe ECD.  
 
Verbetermaatregelen Individuele risico-inventarisatie 
In 2017 heeft een interdisciplinaire werkgroep een instrument ontwikkeld voor het inventariseren van 
risico’s. Het nieuwe instrument bevat niet langer een uitputtende longlist van	mogelijke risico’s maar is 
gebaseerd op een aantal uitgangspunten: 
1. Is er sprake van veel incidenten ten aanzien van het betreffende risicogebied? 
2. Worden risico’s nog wel eens over het hoofd gezien of vallen zij buiten de scope van BEN of HOOI 

(methodieken voor het opstellen van het persoonsbeeld)? 
3. Is er wat aan het geconstateerde risico te doen indien het geconstateerd wordt? 
 
Dit nieuwe instrument wordt na een test onderdeel van het nieuwe ECD. Het tijdstip van uitvoering 
hangt af van de besluitvorming over het nieuwe ECD.  
 
Meldingen Incidenten Cliëntenzorg (MIC) 
De zorgverlening verloopt niet altijd zoals we dat graag zouden willen. Er worden fouten gemaakt en 
er doen zich regelmatig incidenten voor die het gevolg zijn van cliëntgebonden factoren.  
Op Zozijn-niveau worden de totale meldingen periodiek in beeld gebracht zodat de bestuurder, 
zorgdirecteur en RVE-manager kan nagaan of trends zijn. In 2017 is  melding gedaan van 6.808 
incidenten. 
Uit de analyse van de MIC-meldingen blijkt dat op Zozijnniveau de afgelopen 3 jaar steeds een 
ongeveer gelijk aantal incidenten gemeld is met jaarlijks een lichte daling.  
De lichte daling valt te verklaren door de verplichte agressiehantering-trainingen en de inspanningen 
op het gebied van medicatieveiligheid. 
De meldingscijfers impliceren dat de meldingsprocedure over de gehele linie voldoende bekend is, 
wordt toegepast en nageleefd.  
 
De ontwikkeling naar incidentcategorie over de afgelopen 3 jaren is zichtbaar  in onderstaande 
diagram. 
 

	
	
Uit bovenstaand diagram blijkt  de top drie van incidenten: 
1. Agressie-incidenten 
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3. Valincidenten.  
 
Op deze drie incidentcategorieën worden doorlopend maatregelen genomen.  
De inspanningen richten zich in eerste instantie op het voorkomen van agressie met behulp van de 
methodiek in het Zorgprogramma voor cliënten met een intensieve begeleidingsvraag (IB).  
Alle IB-teams volgen (verplicht) de agressiehanteringtraining met terugkomdagen (zie ook hoofdstuk 
3).preventie. Er is aandacht voor het medicatiebeleid en de implementatie daarvan (zie project 
medicatieveiligheid hierna). 
 
Verbetermaatregelen melden incidenten cliëntenzorg en arbeidsongevallen 
De huidige meldingsapplicatie MIC nadert zijn uiterste houdbaarheidsdatum en wordt in 2018 
vervangen, op basis van eisen aan een nieuwe applicatie. Daarbij wordt ook rekening gehouden met 
het melden van arbeidsongevallen (tot op heden op een papieren formulier). 
 
Project Medicatieveiligheid 
We hebben twee coördinatoren farmaceutische zorg (FZ) die beleid ontwikkelen, de implementatie 
van medicatiebeleid ondersteunen, deskundigheidsbevordering uitvoeren, monitoren middels 
medicatieaudits en rapportages opstellen op met verbetervoorstellen.  
Elke locatie heeft tenminste 1 taakhouder medicatie: een zorgprofessional met medicatieveiligheid als 
aandachtsgebied. Taakhouders worden jaarlijks geschoold. Hun taak is het coachen en adviseren van 
het team, samen met de coördinerend ondersteuner, op het gebied van medicatieveiligheid. De 
taakhouders zijn de aanspreekpunten voor de coördinatoren. De taakhouders bereiden de 
medicatieaudits voor, zijn aanwezig bij de uitvoering daarvan en ondersteunen het team bij het 
uitvoeren en borgen van de verbeterpunten. 
De coördinatoren FZ hebben in 2017 een belangrijke bijdrage geleverd aan verbetering van de 
medicatieveiligheid met de volgende acties: 
• Medicatieaudits op alle WLZ locaties met verblijf en behandeling 
• Medicatieaudits op alle dagbestedingslocaties van Oost-Veluwe 
• Scholing van de taakhouder medicatie van alle WLZ locaties met verblijf en behandeling 
• Scholing van de taakhouder medicatie van dagbestedingslocaties van Oost-Veluwe 
• Voor alle betrokkenen bij uitvoering van het medicatiebeleid is een e-mailadres geopend, waar 

iedereen met vragen over medicatieveiligheid terecht kan 
• Alle werkinstructies en formulieren van het medicatiebeleid voor cliënten met verblijf en 

behandeling zijn geactualiseerd 
• Hulpmiddelen zoals hesjes tijdens toediening, medicatiekarren en, waar van toepassing, vermalers 

zijn geïmplementeerd 
• Er is ten slotte ook nog een pilot gehouden met digitaal aftekenen, met het systeem N Care op 

twee Wlz locaties. 
 
Vrijheidsbeperkende maatregelen 
In 2017 is bij 45 cliënten 105 maal een M&M (Bopz artikel 39) toegepast. Het gaat dan vooral om 
kortdurend fixeren (vasthouden), soms afzonderen op de eigen kamer. Ook liepen er bij 34 cliënten 
dwangbehandelingen (Bopz artikel 38). Bij 9 cliënten was sprake van een Rechterlijke Machtiging. 
 
Andere vrijheidsbeperkende maatregelen: 
	

Gebruik van fixatiematerialen Per 1-1-2017 Per 31-12-2017 
Kind & Jeugdhulp 2 4 
Volwassenen 2 7 

 
Achter slot Per 1-1-2017 Per 31-12-2017 
Kind & Jeugdhulp 17 20 
Volwassenen 71 77 

 
Gebruik van bedhuisje/bedhekje Per 1-1-2017 Per 31-12-2017 
Kind & Jeugdhulp 57 55 
Volwassenen 30 31 

		
Er is een start gemaakt met een werkgroep Bopz/Zorg en dwang en er is gestart met een project 
afbouw van medicatie voor gedrag (psychofarmaca) onder leiding van de AVG’s. 
In 2017 heeft de Bopz-arts afscheid genomen en is een nieuwe benoemd. 
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Onderzoek Middelengebruik 2017 

Vijf studenten Verpleegkunde van Saxion hebben onderzoek gedaan naar het middelengebruik bij 
LVB-cliënten. Er is een QuickScan uitgevoerd om een indruk te krijgen in hoeverre er middelen 
gebruikt worden als alcohol, soft drugs en hard drugs en in hoeverre er sprake is van 
medicatiemisbruik. Daarna zijn interviews gehouden met CO'ers en cliënten. Uit de QuickScan is 
gebleken dat 47% van de cliënten middelen gebruikt. Hierbij hoeft het niet te gaan om problematisch 
gebruik, maar het is wel belangrijk om cliënten voor te lichten over de risico's van het gebruik.  
De studenten hebben een aantal aanbevelingen gedaan die gericht zijn op: 
• preventie van gebruik 
• ondersteuning van zowel de begeleiding als de cliënten 
• scholing en kennisvermeerdering 
• openheid in gesprekken met cliënten 
• het belang van een vertrouwensband: vanuit de grondhouding de dialoog aangaan met de cliënten.  
 

HKZ keurmerk 
"Het HKZ Keurmerk bewijst en waarborgt de kwaliteit van de geleverde zorg. 
Een organisatie met een HKZ Keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, 
stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van 
de zorg- en dienstverlening. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor 
kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, 
dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. 
Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt" (bron: 
www.hkz.nl). 

 
DNV heeft Zozijn  ook in 2017 bezocht voor de HKZ certificering. In de ogen van de auditoren zijn 
onze sterke punten: 
• Vasthoudendheid en gedegenheid op de ingezette ontwikkeling van liefdevolle en vakkundige zorg. 
• Inzicht in risico’s bij bijvoorbeeld ziekteverzuim, bouwprojecten en ICT. 
• Onderzoeksresultaten worden gebruikt voor toepassingen in de praktijk, zoals medicatieveiligheid 

en valpreventie. 
• Eigen interne klachtencommissie is intact gebleven, naast nieuwe verplichtingen door de Wet 

kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg. 
 
Tijdens het bezoek is slechts één afwijking van de 2e categorie geconstateerd bij de 
medicatieveiligheid. Het beleid is conform wet- en regelgeving, maar er moet nog een puntje op de i 
worden gezet in de praktijk. Farmaceutisch consulenten bezoeken alle locaties om de uitvoering van 
het medicatiebeleid te checken en aanbevelingen te doen voor verbetering.  
De leadauditor sloot de driedaagse af met: “Ik ben aangenaam verrast hoe Zozijn stevig voortbouwt 
aan de doorontwikkeling van de grote projecten in een prettige sfeer”. In 2018 gaat Zozijn op voor her-
certificering conform het ‘nieuwe’ certificatieschema 2015 met daarin enkele nieuwe normen. Dit is in 
2017 voorbereid met externe ondersteuning.  
Voor het risicomanagement is er een stakeholderanalyse en een strategische analyse uitgevoerd die 
in 2018 zal worden vastgelegd in een risicoraamwerk met een plan voor acties en aanvullende 
beheersmaatregelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste bonen in de moestuin van de Buitenwerkgroep van CAC 
Hilgelo kunnen geplukt worden. En het wordt bijna al een traditie: 
cliënten brengen deze bonen naar Verpleeghuis Pronsweide in 
Winterswijk. Daar zal een groep bewoners de bonen vleten tijdens een 
gezamenlijke kookactiviteit voor die dag. Verser kunnen ze het niet 
krijgen. 
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Interne audits 
In 2017 zijn 108 interne audits uitgevoerd. Daarbij zijn 222 verbeterpunten geconstateerd. Dit is een 
flinke toename ten opzichte van eerdere jaren. Deze toename is veroorzaakt doordat medio 2016 het  
ECD ResidentWeb is geïmplementeerd, waarbij zich een aantal onduidelijkheden en onvolledigheden 
heeft voorgedaan. Zo ontbrak in het ECD een tabblad met risico-inventarisatie en waren de afspraken 
over het registeren van een ‘akkoord zorgplan’ onduidelijk. 
De genomen verbetermaatregel is het overgaan op een nieuw ECD, naar verwachting in ONS. 
 

Zie overzicht van kwaliteitssystemen de bijlage, hoofdstuk 2 
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Bijlage 1: Cursussen en trainingen Zozijn School gericht op het vergroten van 
de zelfredzaamheid in het leven, 2017 
 

Zelfredzaamheid bij wonen, in en om het huis 
Schoonmaken, hygiënisch en veilig Wassen, drogen, strijken, vouwen 
Boodschappen doen Gezond en lekker koken voor weinig geld. (Bij deze 

cursus betaal je € 3,00 per les voor de ingrediënten.) 
Veiligheid in en om het huis Veilig klussen in en om het huis 
Gebruik van de computer, iPad, tablet en smartphone Goed zorgen voor je huisdier 
EHBO Lezen en schrijven 
Voorbereiden op je verhuizing Gezond leven 
Voorbereiden op je keukentafelgesprek  

 
Zelfredzaamheid, sociale contacten en relaties 
Omgaan met elkaar Omgaan met faalangst 
Opkomen voor jezelf Vriendschap en verliefdheid 
Pas op voor Loverboys Seksuele voorlichting 
Weerbaarheid bij seksualiteit Relatievorming 
Digi Wijs: veilig op Facebook, Twitter, etc. Omgaan met de dood 
Samenwerken met de mensen om je heen  

 
Zelfredzaamheid bij financiën en post Cursussen voor mensen met NAH 
Geldzaken Budgetteren 
Post en administratie Koken 
Gebruik van smartphone, computer, iPad of tablet bij 
beheer van je financiën 

Omgaan met de computer, iPad, tablet en 
smartphone 

 Reizen met openbaar vervoer 
 

Zelfredzaamheid op het werk Zelfredzaamheid en veiligheid in het verkeer 
en openbaar vervoer 

Omgaan met je collega’s Reizen met openbaar vervoer 
Omgaan met leidinggevenden Makkelijk reizen door gebruik van smartphone, 

computer, iPad of tablet 
Omgaan met afspraken Veilig fietsen naar je werk, familie of vrienden 
Persoonlijke hygiëne op je werk Veilig lopen naar je werk, familie of vrienden 
Vergaderen  
Trainen van werkzaamheden onder andere: horeca, 
receptie, groenvoorziening, repro, kunstatelier, 
(kinder)boerderij 
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Bijlage 2: Opleidingsprogramma Zozijn 
 
Voor de deskundigheidsbevordering heeft de unit opleiden in 2017 het bestaande 
opleidingsprogramma verder ontwikkeld en uitgebreid. Tegelijkertijd heeft de laatste lichting 
plaatsgevonden van de interne Bedrijfsopleiding (interne basisopleiding voor medewerkers primaire 
zorg van in totaal 8 maanden).  

 
Dit  heeft onder andere geleid tot: 
Afronding van de interne 
Bedrijfsopleiding, waarbij  
in 2017 de 13e en laatste lichting 
heeft plaats- 
gevonden en nog 44 
medewerkers het branche- 
erkende certificaat hebben 
behaald. 
 
Ter vervanging van de 
Bedrijfsopleiding heeft de unit 
opleiden een introductietraject 
voor nieuwe medewerkers 
ontwikkeld en dit ingebed in een 
scholingsplan.  
Onderdeel van het 

introductietraject is een training Introductie Zozijn en een training Methodisch betekenis geven. De 
eerste trainingen Introductie Zozijn zijn eind 2017 al gegeven.  
 
Het scholingsplan zag er in 2017 als volgt uit: 

 
Blijven bouwen aan vertrouwen & veiligheid 
Het programma Agressiepreventie en -hantering (APH) hebben we in 2017 verder afgestemd met de 
grondhouding en de zorgprogramma’s van Zozijn. De verwachting is dat dit in 2018 wordt afgerond. 
Daarnaast vonden er meer maatwerkscholingen plaats binnen het programma APH, waarbij in 2017 

Scholingsprogramma Zozijn 
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voor het eerst coaching-on-the-job met behulp van gelicenseerde Zozijn trainers binnen voorzieningen 
is uitgevoerd.  
 
Het belang dat wij hechten aan maximale veiligheid en gezondheid voor cliënten en medewerkers in 
situaties waar sprake is van (dreigend) agressief handelen, blijkt uit het aantal trainingen dat de unit 
opleiden binnen dit programma in 2017 heeft gerealiseerd: 87 en dat is het hoogste aantal trainingen 
op het gebied van agressiepreventie en -hantering sinds de start van het programma. Wij blijven 
bouwen aan vertrouwen. 

Er zijn 11 driedaagse basistrainingen verzorgd. Deze training is verplicht 
gesteld voor medewerkers die werken met begeleidingsintensieve 
cliënten. In totaal hebben 98 medewerkers deze driedaagse training 
succesvol afgerond.  
 
De tweedaagse basistraining, voor medewerkers die  
incidenteel in aanraking komen met (mogelijk) agressief  
handelen, is 3 maal uitgevoerd. In totaal hebben 28 medewerkers deze 
tweedaagse training afgerond. 
 
Er zijn 45 herhalingstrainingen in teams georganiseerd, 
voor in totaal 432 medewerkers die eerder aan de 
     driedaagse basistraining hebben deelgenomen.  
 
Er zijn 18 specifieke maatwerktrainingen georganiseerd.  
Het betreft trainingen voor: 
     -  Medewerkers primaire zorg specifiek doelgroep- of  
        cliëntgericht. 
     -  Management gericht op Opvang en Nazorg. 
     -  Stafdienstmedewerkers van ICT, Logistiek, Facilitair, 
        Vervoer, Vastgoed en Medisch Centrum. 

Hieraan hebben in totaal 143 medewerkers deelgenomen. Daarbovenop hebben er 10 
technieken/trainingen plaatsgevonden, die door 67 medewerkers zijn gevolgd. Deze 
techniekentrainingen zijn bedoeld voor medewerkers die meer risico lopen om bevrijdingstechnieken 
of indien nodig fixatie te moeten toepassen, terwijl ze tegelijkertijd in contact met de cliënt willen 
blijven. 
 
Op het  gebied van wettelijk verplichte scholingen zijn de volgende trainingen uitgevoerd:  

o 1 training in het kader van de wet Bopz. 
o Training Onbeperkt Vrij Zijn, waarbij de deelnemers vanuit een gelijkwaardige dialoog met de 

cliënt onbevooroordeeld onderzoeken hoe vrijheidsbeperking zoveel mogelijk vermeden kan 
worden; deze training is in 2017 4 keer uitgevoerd. 

o 4 trainingen voor aandachtsfunctionarissen wet BIG. 
o 16 medicatiescholingen, waaraan ook 16 medewerkers van een collega-zorginstelling hebben 

deelgenomen. 
o 19 trainingen in het kader van de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; deze 

training bestaat uit een E-learning deel en een deel contact onderwijs met behulp van een 
trainingsacteur. Deze training wordt uitstekend beoordeeld, omdat de realistische 
oefensituaties goed aansluiten bij de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers, ook 
aansluiten op de grondhouding en de dialoog van Zozijn èn het wettelijke kader van deze 
scholing. 

o 114 BHV trainingen (gegeven door Arbo-medewerkers) aan 889 deelnemers. 
 
• Ontwikkeling van maatwerk trainingen in het kader van de Grondhouding voor stafdiensten en het 

ontwikkelen van materiaal ter ondersteuning van de implementatie van de grondhouding in regio’s 
en sectoren (via de Ontwikkelgroep Grondhouding). 

 
• Eind 2017 heeft de unit opleiden binnen korte termijn effectief bijgedragen aan het opleiden van 

interne trainers voor het computerprogramma ONS en de organisatie en logistiek van de trainingen 
voor management en eindgebruikers van het programma ONS. De uitvoering van deze trainingen 
vonden doelgroepgericht plaats binnen regio’s, sectoren en stafdiensten van Zozijn, met als 
resultaat dat het programma ONS in 2018 daadwerkelijk gebruikt kan worden door de 



23 
 

medewerkers van Zozijn. 
 

• Op 7 juli 2017 hebben 8 Zozijn collega’s hun Mbo-4 diploma Persoonlijk Begeleider (uitstroom 
Specifieke doelgroepen) in ontvangst mogen nemen op het ROC van Twente in Hengelo. Dit nadat 
ze in 14 maanden tijd een in-company maatwerk Mbo programma hadden gevolgd in aansluiting 

op de Bedrijfsopleiding van Zozijn. 
 
Vanwege het succes van dit 
programma, zijn er in 2017 zelfs 2 
nieuw Mbo-lichtingen binnen Zozijn 
gestart.  
 
Op 1 september zijn er 16 nieuw 
aangenomen BBL-leerlingen voor 
de regio Oost-Veluwe gestart met 
de opleiding Persoonlijk begeleider 
Gehandicaptenzorg niveau 4 
(uitstroom specifieke doelgroepen).  
Zij volgen een volledig 3-jarig Mbo-
traject in company binnen Zozijn 
wat door het ROC van Twente 
wordt uitgevoerd.En op 3 
november 2017 zijn er 19 
medewerkers van Zozijn gestart 
met het derde Mbo maatwerk 
traject, wat hen in staat stelt om, in 
aansluiting op het certificaat van 
de Bedrijfsopleiding, binnen een 
jaar een rijks-erkend Mbo-4 
diploma Persoonlijk begeleider 
Gehandicaptenzorg te halen.  
 
Ook deze scholing wordt binnen 
Zozijn uitgevoerd door de 
enthousiaste en vakkundige 
docenten van het ROC van 
Twente.  
 
 
 
 
 

• In 2017 heeft de unit opleiden ook een nieuw opleidingstraject ontwikkeld en opgestart om 
medewerkers van de Nachtdienst binnen Zozijn breder (voor verschillende doelgroepen) inzetbaar 
te maken. 

• Er heeft 45 maal een training Cliëntportaal rapportage plaatsgevonden. Deze training geeft 
medewerkers vaardigheden om rapportages in het ECD toegankelijk te maken voor de cliënt/ 
wettelijk vertegenwoordiger en transparant te zijn over de geleverde zorg en dienstverlening. 

• Het Leerlingstagebureau van Zozijn (onderdeel van de unit opleiden) heeft in 2017 de matching 
van zo’n 235 leerlingen en stagiairs georganiseerd. Om dit meer gestroomlijnd te laten verlopen, 
zijn er centrale intake dagen georganiseerd en is er meer dan voorgaande jaren met 
onderwijsinstellingen afgestemd om de stageplekken te laten voldoen aan de eisen en  
kwalificatiedossiers van alle nieuwe opleidingen. Hiermee voldoet Zozijn ruimschoots aan de in de 
CAO vastgestelde norm van 4 % leerlingen/stagiairs in de personele formatie. Om deze leerlingen 
en stagiairs goed te kunnen begeleiden, heeft het Leerlingstagebureau in 7 trainingen 70 extra 
werkbegeleiders opgeleid.  

• In 2017 heeft een brede projectgroep een selectieproces uitgevoerd voor de aanschaf van een 
Learning Management Systeem (LMS). Op basis van dit selectieproces heeft Zozijn besloten een 
LMS aan te schaffen, dat in 2018 wordt ingevoerd. 
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Bijlage 3: Kwaliteitssystemen en -advies 

 
HKZ certificatieschema Gehandicaptenzorg, jaarlijks audit, 1x/3jaar grote audit  

Kwaliteitskader VGN, bouwsteen 1,2,3,4 
Kwaliteitskader Jeugd 
Kwaliteitsagenda van Van Rijn (zomer 2016) 
Kader Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) 
Zozijn A3-Jaarplan met speerpunt Goede en veilige zorg (2016-2017) 
Veilig denken en doen 2.0  (beleid)) incl. melding Incidenten Cliëntenzorg (MIC), risico-inventarisaties en 
evaluaties, meldpunt medicatie, intern auditsysteem en Arbo-rond-gangen en met inrichting van de 
veiligheidsorganisatie per RVE met aandachtsfunctionarissen. 

Notitie Meldplicht Datalekken als aanscherping op Gegevensbescherming (Wpb) 
Auditbeleid en werkwijze. Drie interne auditoren nemen audits op locatie af 
Checklist kwaliteit en veiligheid met jaarprioriteiten, gebruikt door auditoren 
Procedure MICA-meldingen 
Systeem voor beheerde kwaliteitsdocumenten in Sharepoint 
Monitoring: conform P&C-cyclus 
Elektronisch cliëntendossier (ECD) 
Meldpunt Klachten (algemeen en specifiek voor Bopz) 
Systeembeoordeling 

 
Daarnaast worden de bestuurder, directeuren en managers geadviseerd door: 
• Centrale en decentrale cliënten- en verwantenraden. 
• Vertrouwenspersonen cliënten (zowel intern als extern) en medewerkers (extern). 
Commissie Kwaliteit & Veiligheid (met afvaardiging geneesmiddelencommissie, 
     M&M commissie, commissie MIC en commissie BIG). 

 
 
 
 
 
 

 
 
	


