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Inleiding
Zozijn is ruim 60 jaar actief in het leveren van zorg & ondersteuning aan mensen 
met een verstandelijke beperking, kinderen met ontwikkelings- en opvoedvragen 
en mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). 

H
O

O
F

D
S

TU
K

 1

Vertrekpunt

Uniek en gelijkwaardig
Ieder mens is uniek. Dé medewerker, dé cliënt bestaat niet, ieder mens heeft zijn 
eigen persoonlijkheid, geschiedenis, wensen, waarden en normen. Tegelijk zijn we 
allemaal gelijkwaardig.
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Missie
Waarom be-
staan we?

Tot bloei komen
We dragen bij aan de ontwikkeling van mensen met een beperking met als doel 
dat ze tot bloei kunnen komen. Cliënten maken deel uit van de samenleving. We 
helpen ze gebruik te maken van wat de samenleving al biedt en stimuleren hen in 
wat zij de samenleving te bieden hebben.

Regie op eigen leven
Alles draait om cliënten met hun netwerk. Om hun eigenheid, gezondheid, leven 
en hun regie daarover. Vanuit een gelijkwaardige dialoog sluiten we aan bij wat er 
voor cliënten toe doet. Visie

Wat is ons toe-
komstbeeld?

In dialoog
Dialoog is samenspraak. We nemen waar met een open blik, met warme aandacht, 
en schorten onze eigen oordelen en verwachtingen op. Door de gelijkwaardige 
dialoog voelt de ander zich gezien en gehoord.

Grond-
houding

Met ruim 2500 medewerkers ondersteunt Zozijn deze mensen zodat zij zoveel 
mogelijk een gezond en fijn leven leiden. We bieden zorg ondersteuning aan ruim 
4200 cliënten in drie regio’s en twee sectoren. De zorg en ondersteuning aan cliënten 
wordt ingedeeld in Wlz,  Wmo en Jeugdwet. Ongeveer 40% van de cliënten ontvangt 
zorg via de Wlz, die ruim 80% van de zorgomzet bepalen. Bij Zozijn werken we vanuit 
de volgende (mens)visie en waarden.

Kern-
waarden

Liefdevol
We zijn bevlogen en werken vanuit ons hart. Ook als het moeilijk wordt, blijven we 
trouw aan de relatie, zo komen we er samen bijna altijd uit.
Vakkundig
We verstaan ons vak en hebben actuele en specialistische kennis waarmee we voor 
cliënten het verschil kunnen maken.
Vindingrijk
We zijn niet voor één gat te vangen en vaardig in het samen vinden van oplossin-
gen.



Aanpak bij de samenstelling van dit rapport
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Cliënten en verwanten definiëren in een advies 
dd. juni 2016 ‘Goede zorg’ als: ‘zorg vanuit 
de voorgenomen grondhouding, conform de 
afgesproken, methodieken en zorgplannen en 
gebaseerd op ervaren gezondheid, welbevinden 
en veiligheid’. Dit is dus onze definitie van 
kwaliteit.

Samenspraak
Dit rapport is opgesteld in samenspraak met 
cliënten en verwanten in de periode november 
2018 – mei 2019. We hebben onder andere geput 
uit:
 
• rapportages van zorgplannen
• zorgprogramma’s
• teamreflecties
• MIC-meldingen
• interne audits en interviews. 
 
Het rapport is  ter externe visitatie voorgelegd aan 
en besproken met een collega-organisatie (Cello) 
dd. 22-5-2019. 

Groeiproces
De centrale cliëntenraad vindt dit ‘een goed 
rapport’. Hun 6 inhoudelijke opmerkingen zijn 
verwerkt. De centrale verwantenraad wil dit 
rapport zien ‘als een groeiproces naar een stuk 
waar de mening van de cliënt over de zorg meer in 
naar voren komt, bijvoorbeeld door een jaarlijkse 

cyclus van onderzoek naar tevredenheid’. In 
2021 zal er dan een Kwaliteitsrapport zijn waar 
antwoord is op de vraag ‘Hoe ervaren cliënten 
de zorg en zien cliënten verbeterpunten terug?’ 
Daarnaast zijn hun 2 inhoudelijke opmerkingen zijn 
verwerkt. Ook de inhoudelijke opmerkingen van 
de ondernemingsraad zijn verwerkt. De raad van 
toezicht ziet het als een uitdaging het volgende 
rapport te publiceren met opgehaalde ervaringen 
door de cliënten- en verwantenraad.

Op verzoek van de cliënten en verwanten is dit 
Kwaliteitsrapport beknopt gehouden. Er is niet 
toegelicht hoe Zozijn alles heeft georganiseerd; 
Dat is te vinden in het Jaarverslag Zozijn 2018.

Dynamiek 
in de zorg
De volgende ontwikkelingen en vraagstukken gelden voor de 
hele sector en dus ook voor Zozijn. Ze beïnvloeden de kwaliteit.

1
Druk op personeel 
in een krappe 
arbeidsmarkt

2
Toenemende 
zorgzwaarte

3
Voldoen aan wat 
cliënten belangrijk 
vinden (met 
inachtneming van 
punt 1 en 2)

4
Techniek en 
digitalisering

Dit is het tweede kwaliteitsrapport van Zozijn. De aandachtspunten en aanbevelingen van 
cliënten, verwanten, OR, RvT en visitatie zijn in dit rapport zijn verwerkt. 



Zorgproces rond 
de individuele 
cliënt
We werken bij Zozijn systematisch met een 
zorgplan. Elke cliënt heeft een zorgplan 
dat minimaal jaarlijks wordt besproken en 
bijgesteld met de cliënt, zijn verwant(en)/
wettelijk vertegenwoordigers, de coördinerend 
ondersteuner en behandelaar.

Als mensen een intensieve ondersteunings- of 
zorgvraag hebben, dan gebruiken we vanaf 2018 
de methodiek-zorgprogramma’s Terts en Kwint. De 
grondhouding en met elkaar in dialoog gaan zijn 
onderdeel van de zorgprogramma’s.

Wat leren we van 
de invoering van 
Terts en Kwint?

• De vertaalslag van theoretisch 
kader naar de werkwijze in de 
praktijk gaat niet vanzelf 

• Wisselingen binnen de 
zorgteams kunnen de invoering 
vertragen of verstoren 

• De invoering gaat beter als 
dezelfde gedragswetenschapper 
aan een zorgteam gekoppeld 
blijft 

• De invoering wordt verstoord 
door verhuizingen van cliënten

• Scholing blijkt herhaald te 
moeten worden om alle 
medewerkers van een team 
op hetzelfde kennisniveau te 
brengen en houden 

• De borging is belangrijk: als er 
is geschoold kan er van alles 
gebeuren in een team wat 
prioriteit krijgt 

• Hoe betrekken we het netwerk 
van de cliënt bij het werken met 
een zorgprogramma? 

• Er is voldoende tijd nodig

Yvonne,
Ondersteuner

‘Ik ben een echte doener. Ik vind het lastig 
om zo’n theoretisch stuk te lezen. En als ik 
dat dan twee keer heb gelezen, wil ik heel 
graag met m’n collega’s bespreken hoe we 
dat in de praktijk gaan toepassen. Dat heb 
ik echt nodig om enthousiast te worden.’
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De werking van Terts wordt onderzocht bij 75 
cliënten en van Kwint bij 50 cliënten (25 cliënten in 
2019). Met de toepassing van de zorgprogramma’s 
komen we tot een vollediger beeld van de cliënt 
en hebben we meer handvatten om de cliënt 
beter en eenduidiger te ondersteunen. 

Naast methodiek-zorgprogramma’s zijn er vier 

handboek-zorgprogramma’s. Uit onderzoek 
van Saxion is gebleken dat het handboek voor 
cliënten met een licht verstandelijke beperking  
nog onvoldoende bekend is bij de ondersteuners. 
De vakgroep Gedragswetenschappers heeft in 
het werkplan opgenomen om ook de handboek-
zorgprogramma’s nadrukkelijker voor het voetlicht 
te brengen.  

2.1 Invoering van de zorgprogramma’s 
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Omdat Hogeschool Saxion wetenschappelijk onderzoek doet naar de beide methodiek- 
zorgprogramma’s kan nog niets gezegd worden over de effectiviteit van de zorgprogramma’s.

2.2 ONS Zorgdossier en 
zorgplannen 
Het zorgplan van cliënten met de afspraken en 
rapportages wordt tot medio 2019 vastgelegd in 
ResidentWeb en daarna in ONS.

De keuze voor ONS is gemaakt op basis van een 
programma van eisen, waarbij is geleerd van de 
nadelen en beperkingen van ResidentWeb. Cliënten, 
verwanten en medewerkers zijn betrokken bij de 
inrichting van het nieuwe zorgdossier. Zo hebben zij 
in juli een werkbezoek gebracht aan de leverancier 
(Nedap) en gekeken hoe ONS zorg in de praktijk 
werkt.
Het werken in ONS is voorgelegd voor verzwaard 
advies aan de centrale cliënten- en verwantenraad  en 
de OR waarop positief advies/instemming is gegeven.

Cliëntenportaal
Bij ONS hoort een cliëntenportaal Carenzorgt, 
waarmee cliënten en verwanten toegang krijgen 
tot onderdelen van hun zorgdossier. De OR heeft 

Wat leren we van 
het advies over 
ONS van de CCR 
en CVR?
• Aandacht voor begrijpelijke taal 

• Voorkeur voor optie te 
communiceren via ONS 

• Zorg dat de autorisatie zo 
beperkt mogelijk is 

• Aandacht voor toegankelijkheid 
van medische gegevens 

• Voldoende omzettingstijd van 
ResidentWeb naar ONS 

• Koppeling van 
Incidentenmeldingen met ONS

Het advies (december 2018)
sluit af met: ’Het cliënten-
portaal mag niet meer 
uitgesteld of vertraagd 
worden’ 
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In 2018 zijn 102 audits uitgevoerd volgens onze checklist. Daarbij zijn in totaal 278 
verbeterpunten geconstateerd. Dit is een toename ten opzichte van 2017 (222 verbeterpunten bij 
108 audits). 

Opvallend is het aantal bevindingen bij de 
individuele risico-inventarisaties. In ResWeb 
worden de risico-inventarisaties als een apart 
document toegevoegd; In ONS worden de risico-
inventarisaties een integraal onderdeel van het 
persoonsbeeld in het zorgdossier.
In 2018 zijn we gaan werken met een nieuw 
auditmanagementsysteem in onze Sharepoint-
omgeving. Dit systeem voldoet (nog) niet 

helemaal: het monitoren van de opvolging is 
lastig, evenals het genereren van rapportages 
en analyses. Opvolging van de verbeterpunten 
is grotendeels op teamniveau (zorgplannen, 
medicatie ook op Zozijn-niveau).
Het is wenselijk in de nabije toekomst over 
te stappen op de applicatie van Infoland, 
omdat die in het 2e kwartaal 2019 al voor de 
incidentenmeldingen in gebruik wordt genomen.

2.3 Kwaliteitsmetingen via interne audits, incident-
meldingen en klachtmeldingen Interne audits

geen instemming verleend tot dit cliëntenportaal 
vanwege de voornaamvermelding met initiaal 
achternaam en de realtime-rapportages.
In de loop van 2019 zal de keuze voor en de 
invoering van een cliëntenportaal een vervolg 
krijgen.

Zorgplannen
Er zijn ruim 4200 cliënten die een zorgplan in 

Resweb hebben. Via ResWeb is geen overzicht te 
verkrijgen van actuele zorgplannen. Daarom is een 
handmatige check gedaan. Daaruit blijkt  0,6% van 
de cliënten geen zorgplan heeft, en 2,6% van de 
cliënten heeft geen zorgplanbespreking gehad 
in 2018. Dit is één van de redenen waarom het 
zorgdossier wordt vervangen door ONS. Vanaf 
medio 2019 zal er sneller en betrouwbaarder 
overzicht zijn op de zorgplannen.

Risico-inventarisaties ECD 47 Controle tilbanden 9

BIG handelingen en protocollen in ECD 29 Werkbegeleiding/R&O gesprek 8 

Evalueren en bijstellen Zorgplan 24 Introductie/inwerken nieuwe medewerkers 7 

Akkoord Zorgplan in ECD 24 Privacy/cliëntgegevens/informatiebeveiliging 5 

Afspraken medicatie in ECD 22 BHV/Brand-/Legionellapreventie 5 

Huisregels 18 Omgaan met incidenten (MIC) 4 

Afspraken over informele zorg in ZP 16 Opvolging vorige Interne audit(s) 2 

Doelgericht werken ECD 15 Werken met jaarplannen 2 

Opvolgen Medicatierichtlijnen 15 Afspraken medisch handelen 1 

Vrijheidsbeperkende maatregelen 14 Meldcode huiselijk geweld en kindermishan-
deling 

1 

BIG bevoegd en bekwaam 10 

Totaal aantal Bevindingen Int audits 2018 278

Bevindingen uit audits



Incidentmeldingen
Volgens de regeling Incidentmeldingen worden 
incidenten besproken in de zorgteams. Zo nodig 
worden verbetermaatregelen getroffen om te 
voorkomen dat de incidenten zich nogmaals 
voordoen.

De huidige meldapplicatie is verouderd en hapert: 
(coördinerend) medewerkers kunnen geen meldingen 
zien (alleen de manager) en de applicatie ondersteunt 
de opvolging in de lijn onvoldoende. Daarom wordt 
in 2e kwartaal 2019 de meldapplicatie iProva van 
Infoland ingevoerd, waarin dan ook het melden van 
Arbeidsongevallen is geïntegreerd. 

Wat leren we van de 
incidentmeldingen 
2018? 
• Top 3 van incidenten:

1. Overschrijdend gedrag, zoals 
agressie (4900 i/d gemelde 
incidenten)

2. Medicatiefouten (1750 i/d 
gemelde incidenten)

3. Valincidenten

• Er is Zozijn-breed een stijging 
van 594 (bijna 8%) meldingen 
ten opzichte van 2017. Gezien 
de toename van complexere 
(meerzorg-) cliënten en 
complexere ambulante cliënten 
is dit niet opmerkelijk. 

• De zwaardere zorgvraag geldt 
voor alle cliëntengroepen. Er is 
dringend behoefte  
aan een nieuwe  
meldingsapplicatie  
voor het melden 

Overzicht incidentent-meldingen 2018
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Inzoomen op 
overschrijdend gedrag 
In de regio Oost-Veluwe vinden de meeste 
incidenten plaats. Dit is te verklaren doordat 
bijna 400 cliënten met intensieve zorg- en 
begeleidingsvragen en meerzorg-cliënten op het 
landgoed verblijven en/of dagbesteding hebben.

In 2018 is een aantal nieuwe, complexe cliënten 
gekomen, die tijd nodig hebben om zich vertrouwd 
en veilig te voelen en voor wie de zorgmedewerkers 
tijd nodig hebben deze cliënten te leren kennen en 
hun (intenties achter hun) handelingen te begrijpen.
Met de zorgprogramma’s Terts en Kwint beogen 
we het handelen van de cliënten beter te 
gaan begrijpen, hoewel dat ook weer leidt tot 
instroom van nieuwe cliënten met complexe 
zorgvragen. Alle medewerkers die werken in 
intensieve behandelingsgroepen volgen de 
training Agressiepreventie en hantering, inclusief 
terugkomdagen.

Inzoomen op 
Medicatieveiligheid
We hebben een commissie Geneesmiddelen 
met coördinatoren farmacie die beleidskaders 
opstelt, gebaseerd op de Handreiking 
medicatiebeleid Gehandicaptenzorg (IGZ/
VGN, mei 2011) en actuele speerpunten van 
IGJ.  

De commissie initieert deskundigheids-
bevordering en checkt de medicatierichtlijnen op 
elke locatie, eerst bij Wlz-locaties Behandeling, 
en daarna bij locaties Verblijf exclusief 
behandeling en niet-Wlz-voorzieningen. De 
uitkomsten van deze checks gebruiken we om 
onderdelen van het medicatiebeleid in 2019 aan 
te passen.  

Na een succesvolle pilot zijn we in 2018 gestart 
met de invoering van NCare. Met NCare kunnen 
we medicijnen voorschrijven, het toedienen 
rapporteren, dubbel controleren en bestellen. 
Zowel dagbestedings- als woonvoorzieningen 
werken met NCare. Verdere uitrol volgt in 2019.

Wat leren we van 
de medicatie-
incidentmeldingen 
2018? 
• Er is behoefte aan betere rapportage- 

en analysemogelijkheden voor 
de zorgmanagers en voor de 
preventieteams valpreventie en 
medicatieveiligheid 

• Er is behoefte aan een e-learning 
medicatieveiligheid voor nieuwe 
medewerkers 

• Uit de audits bleek dat niet alle 
voorzieningen al op de juiste manier 
werkten. Die voorzieningen worden een 
2e keer geaudit 

• Medicatiekarren zijn aangeschaft om de 
medicatiedeelrondes veiliger te kunnen 
laten verlopen 

• In 2019 gaan we verder met de tweede 
ronde locatiebezoeken en maken samen 
met de taakhouder een  
verbeterplan

9
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Inzoomen op 
Valpreventie

Het kennisteam Valpreventie 
beoogt het aantal valincidenten te 
verminder door kennisoverdracht 
aan begeleiders en (para)medici 
over valpreventie. 

Er is informatie over valpreventie op 
Zozijnnet geplaatst en BIG-trainers 
hebben scholing gekregen. 
We merken dat valpreventie in de 
sector Kind- en Jeugdhulp nog 
onderbelicht is, we willen daarom 
onderzoeken hoe dit verbeterd 
kan worden, bijvoorbeeld door alle 
aandachtsfuntionarissen zorg een 
uitgebreide cursus valpreventie te 
bieden. 

In 2019 wil het kennisteam meer 
bekendheid geven aan valpreventie 
via Yammer en de ZO!. Daarnaast 
wil het extra scholing geven aan 
aandachtsfuncionarissen op de 
Lathmer én wil het meer uniformiteit in 
het paramedisch handelen.

Aard melding van onvrede 2018 2017 2016 2015

Zorg en ondersteuning 23 17 16 11

Bejegening 6 10 17 14

Veiligheid 3 2   

Persoonlijke problemen 8 13 4 5

Communicatie 6 3 3 6

Samenwerking 6 10 3 10

Overlast 1 1 3 2

Totaal 53 56 46 48

Jaaroverzicht Meldingen 2018
Ondanks alle inspanningen 
en goede bedoelingen kan 
het gebeuren dat iemand 
niet tevreden is over de 
dienstverlening van Zozijn. 

Zozijn vindt het belangrijk om 
hiervan te leren. Zozijn kent 
drie klachtenregelingen: voor 
cliënten, voor medewerkers 
en voor Bijzondere Opneming 
Psychiatrische Ziekenhuizen. 
Er zijn externe, neutrale 
vertrouwenspersonen en leden van 
de klachtencommissie. 
Het aantal meldingen door 
cliënten en verwanten is licht 
afgenomen ten opzichte van 
2017 en het aantal meldingen van 
medewerkers is licht gestegen in 
2018. De vertrouwenspersonen en 
klachtencommissie signaleren geen 
trends in de meldingen.
Het jaarverslag van het 
klachtenpunt is besproken met de 
CCR en CVR.

Meldingen klachten & onvrede



Kevin,
Lid van het 
Zorglab Testteam

‘Wij zijn nu ongeveer een half jaartje op het 
Zorglab. Het bevalt mij prima, we testen 
producten. Technologische producten tes-
ten vind ik hartstikke leuk om te doen, echt 
mijn dingetje. We zijn ook ontzettend trots 
dat het Zorglab in het leven is geroepen.’

‘We zijn allemaal geïnteresseerd en zetten 
ons in om een goede bijdrage te leveren 
voor een bepaald probleem of vraag.Ik ben 
voornamelijk trots om klanten te helpen bij 
het beantwoorden van de specifieke hulp-
vraag. Ik vind het leuk om met technische 
snufjes te werken, deze te mogen onder-
zoeken en bevindingen vastleggen.’

Reinoud,
Lid van het 
Zorglab Testteam

Wat kan beter
bij de innovatie  
van zorg met het 
Zorglab?
• Reinoud: ‘Dat ik, maar ook 

het team ons niet altijd 
verantwoordelijk voelen 
in groepsverband. Meer 
teambuilding  en het ontwikkelen 
van een wij-gevoel bij het runnen 
van het zorglab. En samen meer 
bezig en verantwoordelijk zijn 
met de onderzoeksvragen. Ik zou 
het mooi vinden als we minder 
aansturing nodig hebben van de 
begeleiders.’ 

• Kevin: ‘We ontwikkelen nog 
steeds door. Het zou wel 
mooi zou zijn dat er nog meer 
dagdelen bij zouden komen 
en dat wij straks ook de 
uitleenservice kunnen beheren.’ 

• Reinoud: ‘Ondanks de dingen 
waar we nog aan werken, heb 
ik er vertrouwen in dat we 
in de toekomst goed kunnen 
uitbreiden, en ons ontwikkelen 
met al onze middelen en ons 
kunnen. Zodat we de klanten 
goed van dienst zullen zijn. En 
help je de klanten goed…  
goede adviezen. Dan  
voelt het voor ons ook  
goed… trots en daar  
doen we het voor.’

2.5 Innovatie van 
zorg met het Zorglab

Het Zorglab bestaat ongeveer een jaar en 
bestaat uit 4 onderdelen. Eén onderdeel is 
het Testteam. Dit team werkt vanuit werk 
en dagactiviteiten Doetinchem. 

Het testteam zoekt naar handige 
technologische toepassingen die het leven 
van cliënten leuker en gezonder maken. Zij 
testen deze voordat ze worden aangeschaft 
en uitgeleend. 
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2.6 Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor Zozijn. Zij leveren 
een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling en het 
welbevinden van onze cliënten. 

Samen met een vrijwilliger kan een cliënt nieuwe 
leerervaringen opdoen, nieuwe contacten maken 
en een groter gevoel van eigenwaarde krijgen. 
Vrijwilligers Zij maken het verschil door een cliënt 
persoonlijke contact, gezelschap en gezelligheid te 
geven. 
Eind 2018 waren er 690 vrijwilligers actief bij 
Zozijn. Er zijn 67 nieuwe vrijwilligers gestart en 97 
gestopt. Redenen waarom een vrijwilliger stopt 
zijn: nieuwe baan of studie, cliënt is overleden of 
verhuisd, geen tijd meer/niet meer te combineren, 
gezondheidsredenen van de vrijwilliger. 
Op veel, maar niet alle, locaties binnen Zozijn is het 
een ‘warm bad’ voor vrijwilligers. Ze voelen zich 
gehoord, gezien en gewaardeerd. Ze worden goed 
begeleid. Er is aandacht voor hun privéleven en 
goed contact. Er wordt aandacht geschonken aan 
de verjaardag van de vrijwilliger maar ook bij ziekte. 
In 2019 start de workshop voor vrijwilligers “Samen 
en Liefdevol”. Hiermee willen we de vrijwilligers 
binden en boeien. Tijdens de workshop worden de 
kernwaarden uit de gedragscode van Zozijn gedeeld 
met de vrijwilligers en is hier een open gesprek over.

Waardering voor de vrijwilligers
Elk jaar krijgen de vrijwilligers een kerstpakket en 
een attentie.  Dit jaar was de attentie een “Mooie 
momentenpot”. Hierin kunnen vrijwilligers en 
cliënten een mooi gezamenlijk moment vastleggen 
om er later op terug te kijken. Diverse locaties of 
regio’s organiseren daarnaast nog een feest om hun 
vrijwilligers in het zonnetje te zetten.

Welke afspraken zijn er vastgelegd 
in de beleidsnota informele zorg?

• Duidelijke scheiding in taken 
professionals en vrijwilligers 
 

• Inzet niet meer dan 16 u per 
week op één locatie  

• Geen start inzet zonder 
Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG)  

• Overeenkomst vrijwilligerswerk 
is verplicht  

• Randvoorwaarden zijn 
vastgelegd (verzekering, 
onkostenvergoeding)

Wat leren we op 
het gebied van 
vrijwilligerswerk? 
• Als de aandachtfunctionaris 

vrijwilligers steviger zijn 
gepositioneerd, dan ontstaan 
meer mogelijkheden voor het 
begeleiden van de vrijwilligers. 
Maar ook voor het werven van 
nieuwe vrijwilligers 

• Verbetering van de 
samenwerking in de driehoek 
cliënt – medewerkers – 
informele zorg (vrijwilligers en 
mantelzorgers) 

• De CCR stelt voor dat 
vrijwilligers de  
mogelijkheid krijgen  
om via Zozijn een  
EHBO-cursus te volgen
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Regie en medezeggenschap 
van cliënten
Zozijn hecht veel waarde aan eigen regie van de cliënt. We dragen daaraan bij vanuit nabijheid en 
betrokkenheid. De basis van zorg en ondersteuning is de relatie tussen cliënt en ondersteuners/
behandelaars. Omdat elke cliënt uniek is, is juist het handelen vanuit die persoonlijke relatie en 
kennis over wat de cliënt wil belangrijk.  

Wanneer zich grotere ethische vraagstukken voordoen, kan een moreel beraad georganiseerd worden. 
In dit beraad zitten onder andere behandelaars, verwanten van de cliënt en als het mogelijk is de cliënt 
zelf. Het moreel beraad werkt toe naar een gezamenlijke en weloverwogen keuze. onderdeel van de 
zorgprogramma’s.
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3.1 Zorgvuldige 
vrijheidsbeperking (BOPZ)
Er zijn in 2018 13 cliënten met een rechterlijke 
machtiging en 291 cliënten met een artikel 60- 
procedure. Bij 31 cliënten was sprake van een 
dwangbehandeling, 3 minder dan in 2017. 

Er is 103 keer M&M nood toegepast bij 58 cliënten, 
veelal als kortdurende fixaties. Deze aantallen zijn 
vergelijkbaar met 2017 (105 keer bij 45 mensen).  Bij 
vijftien cliënten is meerder keren M&M toegepast, 
meestal als kortdurende fixaties. Meestal gaat het dan 
om tijdelijk toegenomen onrust door veranderingen in 
de omgeving van de cliënt. Bij de andere maatregelen 
zoals ‘deuren op slot’ en ‘bedhuisjes’ is er nauwelijks 
verschil met 2017. In 2020 gaat waarschijnlijk de 
nieuwe Wet Zorg en Dwang van start. Daarin worden 
de procedures rond vrijheidsbeperkende maatregelen 
verder aangescherpt en moeten we de genomen 
maatregelen onderbouwen en vastleggen. Het jaar 
2019 staat in het teken van voorbereiding op de 
nieuwe wet.
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3.2 Medezeggenschap
Zozijn heeft naast een centrale cliëntenraad (CCR) en een centrale verwantenraad (CVR) ook 
regio- verwantenraden, sectorraden en cliënten- en verwantenraden per (groepje)locatie en 
huiskameroverleggen. 

De CCR wil dat ondersteuners aandacht en 
enthousiasme hebben voor de locatie- en 
huiskameroverleggen van cliënten. De organisatie 
van de medezeggenschap is vastgelegd in 
een Reglement Medezeggenschap Cliënten en 
Verwanten, gebaseerd op de wet. De CCR en CVR 
vergaderen als zelfstandige raden maar brengen 
gezamenlijk advies uit aan de bestuurder. 

In regio Oost-Veluwe loopt vanaf eind 2018-
2019 een pilot met een nieuwe, vereenvoudigde 
structuur van de medezeggenschap (verwanten). 
In de nieuwe structuur zijn er geen RVE-raden 
meer, maar woning-overleggen (per geschakelde 
woning). Bij een woning-overleg worden alle 

verwanten uitgenodigd en zijn er medewerkers 
aanwezig (manager, CO’er). Waar mogelijk kunnen 
ook cliënten aanwezig zijn. Vanuit de woning-
overleggen zitten er verwanten in de regioraad 
van Oost-Veluwe. 

Verschillende leden doen mee in werkgroepen van 
Zozijn: 
• Financiële zaken
• ONS/Cliëntenportaal
• Wijziging Waskosten
• Voorbereiding themadag over de 

zorgprogramma’s
• Rookbeleid Zozijn
• Cliëntervaringsonderzoek

Van links naar rechts:  
 
Staand: Willy Kock (Wonen Doetinchem); Henk 
Rensink (Op pad, NAH); Hendrik Teeuwsen 
(Wonen Doetinchem); Bert Dijkman (Wonen 
Neede)

Zittend: Alex Frederiks (Lathmerraad 
Oost-Veluwe) en Hennie Bannink, voorzitter 
(Werken De Graafschap)

Niet op foto: Bianca Pollmann (Werken De 
Liemers, Didam)

Leden CCR 2018

Van links naar rechts:  
 
Harrie Neerhof (Regio Achterhoek/De Lie-
mers); Arnold Biezeman (Regio Oost-Veluwe); 
Theo Rutten (Regio Graafschap/Salland); Johan 
Wind (Regio Graafschap/Salland); Monica Slui-
seman (Expertise communicatie); Wim Bakker, 
voorzitter (Expertise Financiën)

Niet op foto: Peter Meijer (Sector Kind & 
Jeugd)

Leden CVR 2018
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De nieuwe Wet Mede-
zeggenschap Cliënten in 
zorg instellingen (WMCZ)
Responsiviteit van cliëntenraden is in het 
wetsvoorstel een uitgangspunt bij de inrichting 
van de medezeggenschap. De wet gaat ervan uit 
dat cliëntenraden het contact met de achterban 
zoeken. Hier ligt ook een verantwoordelijkheid van 
Zozijn in het kader van goed bestuur.

Concrete plannen om achterban (beter) te bereiken en 
nieuwe leden te vinden zijn dus nodig.
Deze plannen staan in het stuk Responsiviteit en 
Medezeggenschap (bureau medezeggenschap, 
oktober 2018). Dit is in zowel het MO als in de CVR 
besproken.
De CVR/CCR zijn al begonnen met uitwerking van 
deze plannen met nieuwsbrieven en publicaties op 
de website.  De CVR zal in 2019 meer bezig gaan met 
‘ophalen van informatie’ bij de verwantenraden, en 
ook bij verwanten die niet in een raad zitten. De CCR 
verstuurt 2x per jaar een nieuwsbrief naar cliënten en 
organiseert regiobijeenkomsten.

Wat leren we van de 
medezeggenschap?
• Betrek en informeer de 

medezeggenschap op tijd, input 
is nuttig en niet lastig. Zo zijn de 
stappen in het begrotingsproces 
beschreven en gepland 

• Zorg goed voor de medewerkers 
en voor minder verloop (‘vaste 
gezichten’)  

• Geef medewerkers voldoende 
tijd voor veranderingen, 
zoals de invoering van de 
zorgprogramma’s en het 
zorgdossier ONS 

• Zorg goed voor de vrijwilligers 
(volgens een vrijwilligersbeleid). 
Vrijwilligers zijn nodig voor de 
vrijetijdsactiviteiten 

• Maak de Zozijnschool bekender 

• Verhuizingen zijn ingrijpende 
gebeurtenissen. Bereid die goed 
voor en stem af met de cliënten 
en verwanten 

• Realiseer je dat cliënten budget 
nodig hebben voor leuke 
activiteiten, maar ook voor 
dagelijkse uitgaven 

• Er is twijfel over de uitkomsten 
van het niet-anonieme 
onderzoek naar  
cliëntervaringen

Astrid,
Manager

‘De huiskameroverleggen kunnen vrij inge-
richt worden, dat is anders dan voorheen. 
Ik denk dat dit de kracht gaat worden.’
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Uitgebrachte adviezen in 2018 Gevraagd/ 
ongevraagd

Uitkomst Advies door bestuurder

Onderzoek Saxion Spoedzorg 
Huisartsenpost

Gevraagd Positief Overgenomen

Veilig Denken en Doen Gevraagd Positief Overgenomen
Domotica, veiligheid in de nacht Gevraagd Positief Overgenomen
Samenhangend Plan Ambulante 
Dienstverlening

Gevraagd Positief Overgenomen

Werving en Selectie Gevraagd Positief, met 
opmerkingen

Reactie bestuurder wordt nog 
verwacht

Bescherming Persoonsgegevens Gevraagd Positief Overgenomen
Jaarverslag/Kwaliteitsrapport Zozijn 
2017

Gevraagd Negatief Afspraken met bestuurder 
gemaakt

Sluiting logeerhuis Zutphen Gevraagd Negatief Loopt nog
Pilot structuur medezeggenschap in 
regio Oost-Veluwe

Ongevraagd Overgenomen

Begroting 2019 Gevraagd Positief, met 
opmerkingen

Reactie bestuurder wordt nog 
verwacht

Betaling reinigingskosten eigen kleding Gevraagd Loopt nog
ECD/ONS, cliëntenportal Gevraagd Loopt nog

Adviezen van de cliënten- en verwantenraden

Lid van de CVR

‘Eerst zouden we elke maand  
€ 85 gaan betalen voor de was-
kosten. Dat hebben we besproken 
met  onze achterban. En daarna 
hebben we onderhandeld met de 
bestuurder.  Nu zijn we lager uit-
gekomen. Dat is goed voor cliën-
ten die niet zoveel geld hebben’
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Ervaringen van de cliënten
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Wat vinden cliënten van onze zorg en zijn zij 
tevreden met de begeleiding die zij ontvangen?

We vinden de mening van cliënten over onze  
dienstverlening heel belangrijk. Om erachter te 
komen hoe hierover gedacht wordt, is in 2017 
een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd 
door Customeyes. Cliënten en verwanten is 
gevraagd een vragenlijst in te vullen over hun 
ervaringen met de zorg en ondersteuning. 
In het kwaliteitsrapport van vorig jaar staan 
de resultaten. De resultaten zijn in 2018 op 
verschillende niveaus opgepakt. De CO’ers 

hebben op individueel cliëntniveau acties 
uitgevoerd en de managers hebben bij hun 
locaties verbeteracties uitgezet. 
Maar: de CVR en CCR hebben moeite met 
de onderzoeksresultaten van 2017. Zij zetten 
vraagtekens bij de representativiteit, de 
vraagstelling en de anonimiteit, ondanks dat ze 
nauw betrokken zijn geweest bij het kiezen van 
het onderzoeksbureau en het opstellen van de 
vragenlijsten. Na discussie heeft de verwantenraad 
aangegeven (ook) een eigen ervaringsonderzoek 
uit te willen voeren in 2019/2020. Er wordt een 
werkgroep samengesteld met leden van de CVR 

Cliënt over zijn 
dagbesteding

‘Op mijn dagbesteding zie ik vaak an-
dere begeleiders. Daarnaast weten we 
soms pas één uur van tevoren wie de 
groep gaat begeleiden. Dit zorgt voor 
veel onrust bij andere cliënten, maar 
ook bij mij’

Top 5 Verbeterpunten Zozijnbreed 
volgens cliëntervaringsonderzoek
Meedoen aan activiteiten in de buurt
Mijn ondersteuners helpen mij met mijn geld 
omgaan
Tevreden over het cliëntenportaal (ECD)
Ondersteuners helpen bij het omgaan met 
anderen
Hulp met social media



‘Je moet vragen beantwoorden over je 
mede-cliënten en de medewerkers. Het 
is niet fijn als dit niet anoniem is’

‘Cliënten willen niet dat de relatie met 
de medewerkers een deuk oploopt 
doordat ze negatieve feedback geven’

‘Zowel inhoudelijk als procesmatig zijn 
er fouten gemaakt in het cliënterva-
ringsonderzoek 2017. Dan heb je bijna
automatisch geen vertrouwen in de 
uitkomsten’

Een cliënt en verwant 
over het cliëntervarings-
onderzoek 2017

en CCR, medewerker Medezeggenschap, 
ondersteund door het Kwaliteitsbureau, die dit 
onderzoek gaat opstellen.

In dit rapport gebruiken we dan ook geen 
ervaringscijfers uit 2017, maar gaan we natuurlijk 
wel uit van signalen en adviezen die we in de 
dagelijkse praktijk krijgen.

Onze ambitie is om het cliëntenonderzoek een 
doorlopend proces te laten zijn, waarbij we 
elke cliënt jaarlijks naar zijn ervaring vragen. 
Dat koppelen we dan aan het jaargesprek dat 
onderdeel uitmaakt van de zorgplancyclus.

Naast het cliëntervaringsonderzoek is er ook 
de ervaringssite Zorgkaart.nl, een initiatief 
van een patiëntenfederatie. In 2018 heeft 
Zozijn meegedaan aan een project om meer 
reviews op te halen. Cliënten en verwanten 
beantwoorden een vragenlijst van 7 vragen. 
Zesduizend bezoekers hebben in 2018 de site 
bezocht, met een gemiddelde waardering 
van een 8. Natuurlijk blijft ‘de dialoog’ onze 
belangrijkste manier om met  cliënten en 
verwanten in gesprek te gaan.
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Betrokken en vakbekwame 
medewerkers
In 2018 hebben ruim 1.450 medewerkers binnen Zozijn een training succesvol afgerond. Dit is 
voor een groot deel gebeurd door interne opleiders en teamcoaches. Daarbovenop hebben 
nog 621 medewerkers een e-learning gevolgd. Het Leerlingstagebureau heeft in voor zo’n 300 
leerlingen en stagiairs een stageplek georganiseerd. 

 
Onze opleidingen zijn ‘gestructu-leerd’. Samen met de regio’s en sectoren zijn leerlijnen vastgesteld. 
In een leerlijn is per regio of sector beschreven welke trainingen voor welke medewerker primaire zorg 
verplicht zijn om te volgen en welke verdiepende trainingen aanvullend kunnen worden gevolgd. De 
leerlijnen vormen de basis van Mijn Zozijn Leerplein: het digitale Learning Management Systeem (LMS) 
wat in 2018 is geïmplementeerd. In dit LMS is het gehele trainingsaanbod van Zozijn opgenomen: alle 
praktijktrainingen en e-learning op basis van de functiegerichte competenties van Zozijn.
In 2018 is een aantal specifieke trainingen (door)ontwikkeld, zoals de trainingen verstandelijke 
beperking/NAH en psychiatrische problematiek, de training Ambassadeurschap en de nieuwe digitale 
medicatiescholing. Er is scholing en e-learning ontwikkeld over het nieuwe zorgdossier in ONS. Er 
was ook coaching in the job bij Agressiepreventie en hantering en er zijn instrumenten ontwikkeld 
om te gebruiken bij intervisie en (team)reflectie. Tot slot is begonnen met de (her)registratie van de 
professionals in de jeugdsector in het beroepsregister 
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). 

In het jaarverslag van Zozijn staat een uitgebreide 
tekst met gegevens over onze medewerkers. Op 
basis van de ervaringen en de ontwikkelingen in de 
gehandicaptenzorg, ligt in 2019 de focus op:

• ONS-trainingen voor zorgmedewerkers via 
praktijktrainingen en e-learning

• Het implementeren van het leerlingstagebeleid
• Het doorontwikkelen van Mijn Zozijn Leerplein met 

meer e-learning
• Het uitbreiden van de ‘pool’ van interne opleiders 

(voor continuïteit en ontwikkelen van opleidingen)
• Personeelsbeleid waarin aandacht voor werving, 

vitaliteit, roosteren, verzuimreductie (6,7%), binding (er 
is 74,7 fte aan ‘nieuwe gezichten’ ingestroomd)
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Wat leren we 
van het Zozijn 
Opvangteam 
(na incidenten 
en ingrijpende 
gebeurtenissen)?
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Wat leren we 
van het Zozijn 
Opvangteam 
(na incidenten 
en ingrijpende 
gebeurtenissen)?

• Het Opvangteam zorgt dat 
het gekend en bekend is bij 
collega’s. De toon is: contact 
met het Opvangteam is geen 
teken van zwakte maar van jezelf 
en elkaar serieus nemen 

• Er zijn met 30 medewerkers 
gesprekken geweest, waarvan 
de meeste in regio Oost-Veluwe 

• De aanvragers hebben de 
gesprekken als ondersteunend 
ervaren 

• Zij waarderen de veiligheid en 
het vertrouwen, een luisterend 
oor en tips om met hun 
probleem aan de slag te gaan 

• Zij konden blijven deelnemen 
aan het arbeidsproces 

• Er is behoefte aan ‘nazorg’ na 
afsluiting van de casus 

• Het Opvangteam moet nog 
bekender en laagdrempeliger 
worden 

• Acties in 2019: 
• persoonlijke verhalen in 

teambijeenkomsten
• presentaties aan ZAB, RMT’s 

en SMT’s
• intensiever contact met 

bedrijfsarts en teamcoaches
• na een incidentmelding 

wordt gewezen op het 
Opvangteam

• berichten op Zozijnnet/ZO!
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Teamreflecties
Zo zijn in regio Achterhoek – de Liemers 
teamreflecties en intervisie met inzet van 
teamcoaches doorontwikkeld vanuit de 
Presentiebenadering, terwijl in regio Oost-
Veluwe de teamreflecties zijn ingebouwd in de 
cliënt- en teamoverleggen waarbij de reflecties 
zijn gekoppeld aan de zorgprogramma’s Terts en 
Kwint. 

De sector Kind en Jeugdhulp werkt bijvoorbeeld 
met intervisie en themabijeenkomsten waarbij het 
eigen handelen en de eigen vaardigheden worden 
onderzocht. 
De regio Salland – de Graafschap heeft een project 
Klein Geluk gedaan.
De werkgroep ‘Implementatie Grondhouding en 
Dialoog’ heeft samen met de teamontwikkelaars 
en teamcoaches een inventarisatie  gemaakt van 
geschikte methodieken die ingezet kunnen worden 
om teamreflecties uit te voeren.  Er wordt met de 
dienst ZAB afgestemd hoe samengewerkt kan 
worden.   
Deze werkgroep heeft een aantal acties gedaan. Zo 
is in de Week van de Reflectie aan alle zorgteams 
de Reflectiewaaier overhandigd, een  formulier 
ontwikkeld dat gebruik kan worden om de inhoud van 
de teamreflecties vast te leggen en zijn  artikels in de 
ZO! verschenen.

Manager

‘Ik merk het meteen als een team 
bewust reflecteert en zich voortdu-
rend afvraagt ‘Doen we het goed?’ 
Het grijpt in elkaar en dan is zo’n 
team steeds bezig met verbeteren. 
Bij een team dat reflecteert op een 
organische manier loopt het goed 
tussen de bewoners en de begelei-
ders en tijdens de woning- overleg-
gen. Teamcoaches helpen de teams 
daarbij. Als ik eerlijk ben, dan moet 
je dat teamproces van elkaar voort-
durend bevragen niet in een rap-
portage willen gieten. Je moet het 
levend houden!’



6.1 De opbrengsten van de teamreflecties

In 2018 hebben vrijwel alle teams een vorm van teamreflectie gedaan met elkaar. Dit geldt 
overigens niet alleen voor zorg- maar ook voor stafteams.

De bevindingen van de teamreflecties zijn heel divers. Dat is ook logisch, want elk team heeft een eigen 
ontwikkeling, een eigen dynamiek en eigen aandachtspunten.Bovendien heeft Zozijn ervoor gekozen 
dat teams een passende methodiek kiezen uit een diversiteit aan instrumenten. 

Duidelijk is dat bewust reflecteren leidt tot 
verbeteren en als een team aan het uitproberen, 
veranderen en verbeteren is, dan reflecteert het 
daar weer op. Het gaat er dus om dat reflecteren 
een continu onderdeel is van het doen en laten, en 
daarmee wordt het geheel een PDCA-cyclus. 
We zien het afgelopen jaar een stijging in de 
morele thema’s. Dat betekent niet dat deze 
thema’s er eerder niet waren, maar medewerkers 
willen er met elkaar over praten om van elkaar te 
weten en te leren.
Per regio en sector wordt op verschillende 
manieren bijgehouden wanneer en op welke 
manieren teamreflecties plaatsvinden. Bij Zozijn 
houden we niet centraal bij wat een team leert 
en wat het anders gaat doen, voor zover dat al 
mogelijk is bij teamreflecties. In 2019 zullen we ons 
buigen over de vraag wat de noodzaak en het nut 
zou zijn van een centraal ‘teamreflectieregister’.
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Methodieken die 
teams gebruiken bij 
teamreflectie:
• Korthagen 
• Presentietheorie (Andries Baart) 
• Samenspel-scan 
• STARRT 
• TOVEREN 
• Reflecteren aan de hand van 

beelden (VIB) 
• Dilemma methode
• Stap in andermans schoenen
• Teamcoaching
• Grafrede
• Roos van Leary
• Systeemdynamiek
• Driehoek (Chiel Egberts)
• Moreel beraad

Manager

‘Afgelopen jaar zijn wij begonnen met 
de aftrap van het project ‘Klein Geluk’. 
Met dit project zoeken cliënten samen 
met hun belangrijke naasten en zorg-
professionals de kleinere dingen die 
het leven leuker kunnen maken. Iedere 
cliënt mag zelf bepalen waarin hij of zij 
geluk en blijdschap ervaart. Het pro-
ject zorgt ervoor dat cliënten en pro-
fessionals nadenken over onderwer-
pen waar anders niet over nagedacht 
wordt. Resultaat van dit project is dat 
op kleine schaal, op individueel niveau, 
cliënten kunnen uitspreken, en vervol-
gens doen, waar zij geluk uit halen’



Overzicht van onderwerpen/vraagstukken 
in de teamreflecties in 2018 
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• Stervensproces van de cliënt: wanneer 
ingrijpen? 

• Verwanten en LVG: mogen we het 
zorgplan delen met verwanten als de 
cliënt het zorgplan niet wil delen?

• Wat betekent het rookverbod voor 
cliënten en medewerkers?

• Overlast in de buurt: wanneer moeten 
we ingrijpen als iemand de buurt overlast 
bezorgt en de cliënt eigenlijk meer zorg 
nodig heeft

• Planning en afspraken bij ouder 
wordende cliënten, en: wanneer moeten 
we de zorg overgeven?

• Wat doe je als verwanten de zorg 
overnemen en je ziet dat de cliënt iets 
anders wil?

• Verwaarlozing: wat kunnen we doen 
als een cliënt in onze  optiek wordt 
verwaarloosd?

• Als team bewuster kijken naar het vecht-
vlucht-vries-gedrag van een cliënt

• Copingstijlen leren herkennen binnen het 
intentioneel handelen van de cliënt

• Herkennen we signalen van cliënten 
op dezelfde manier, en interpreteren 
we die hetzelfde? Leren van elkaars 
interpretaties (intersubjectiviteit) 

1

4

• Hoe kan ik als professional veilig werken? 
Hoe houd ik mij staande in bedreigende 
situaties?

• Wat hoort wel tot mijn takenpakket en 
wanneer moet ik het overlaten aan een 
verpleegkundige of arts?

• Wanneer is het niet veilig?
• Hoe bewaak ik mijn eigen grenzen?
• Wanneer en hoe schakel in Veilig Thuis 

in?

Thema’s rondom
individuele cliënten 2 Veiligheid

• Communicatie en bejegening naar 
ouders en verwanten en naar elkaar 
(teamcoaching).

• Wat doen wij als de gegeven zorgvraag 
verzwaart, als meer lichamelijke en/
of psychische klachten ontstaan bij 
cliënten?

• Doen we met ons allen hetzelfde?
• Zijn we duidelijk naar de cliënt en zijn we 

eenduidig naar de cliënt?
• Hoe kunnen we elkaar coachen op de 

omgang met cliënten (of met elkaar als 
medewerkers)?

• Zoeken naar intenties, accenten, aanak 
en dat overdragen zodat er meer inzicht 
komt

3 Zijn we als team 
voldoende toegerust?

• Hoe kunnen we aansluiten en afstemmen 
om beter aan te sluiten op zorgvragen?

• Hoe werken we relationeel en wat 
betekent dat in de praktijk?

• Hoe werken we vanuit verbinding samen 
met verwanten en niet vanuit irritatie?

• Hoe kunnen we verwachtingen 
afstemmen met en tussen cliënten-
verwanten-medewerkers?

• Hoe verhoud ik me tot de ander en hoe 
kan dat beter?

Bejegening en
communicatie

Het onderstaande overzicht geeft een indruk van de onderwerpen, dilemma’s en vraagstukken waarop 
teams zoal reflecteren.



Voorbeelden van verbeterpunten die
in 2018 zijn voortkomen uit de teamreflecties

• Hoe vangen we structureel het verlies/uitval 
op van de collega’s en waar hebben we qua 
ondersteuning aan cliënten op dat moment 
rekening mee te houden? 

• Vast agendapunt: we evalueren de 
vergadering. Hoe ging het met open vragen 
stellen en hoe werd er geluisterd naar elkaar?

• Vast agendapunt: het rapporteren op 
werkdoelen

• Initiatief nemen in plaats van afwachten
• In plaats van zorg over te nemen, laten 

we de cliënten zo veel mogelijk zelf 
verantwoordelijkheid  nemen (bijstaan zonder 
overnemen)

• We gebruiken tijdens de teamvergaderingen 
‘de driehoek’ van Chiel Egberts zodat we 
de band tussen ouders en team kunnen 
versterken waardoor er meer vertrouwen 
ontstaat

• We gaan beter luisteren naar elkaar en oefenen 
dit tijdens de evaluatie van de late dienst (LSD)

• We willen meer gebruik maken van elkaars 
kwaliteiten en ook elkaar feedback geven op 
de valkuilen die er zijn

• We willen hulpvaardig zijn maar niet de 
verantwoordelijkheden overnemen. We 
bespreken dit met elkaar tijdens de dienst.

• We willen ruimte nemen om met elkaar af te 
stemmen en te reflecteren.

• We ons aan de gemaakte afspraken houden 
en veranderen die zo nodig alleen tijdens de 
teamvergadering.

• Alle teams binnen Zozijn hebben 2 of meer 
reflectiemomenten in 2019

Doelen voor 2019

• Het MT van elke regio/sector 
is in staat te beschrijven hoe 
het teamreflectie integreert, 
faciliteert en documenteert 

• Ophalen van de behoeften van 
medewerkers (primaire proces) 
hoe ze toegerust willen worden 
met betrekking tot teamreflectie 

• Blijvend inzetten op 
de ontwikkeling van 
gespreksleiders en teamcoaches 
met betrekking tot methodieken 
en werkvormen 

• Themabijeenkomst organiseren 
rondom teamreflectie  

• Best practices ophalen bij 
teams zodat deze ter inspiratie 
gedeeld kunnen worden
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Verbeteragenda
In dit rapport is gekeken naar dingen die goed gaan, en naar die beter kunnen. Het perspectief 
van de cliënt is hierin het belangrijkst. In het onderstaande overzicht staan de onderwerpen 
waarmee Zozijn beoogt te verbeteren. 

Om het beknopt te houden zijn verschillende verbeteringen van uit de kaders ‘Wat leren we van’ soms 
samengevat in één actiepunt. Deze agenda is geen plan van aanpak van de verschillende diensten; 
deze zijn/worden opgenomen in de jaarplannen.

Wat gaat er gebeuren? Wie is 
verantwoordelijk? 

Prioriteit Uit 
paragraaf

Ondersteuning van de Verwantenraad bij het 
uitvoeren van eigen cliënttevredenheidsonderzoek

Kwaliteitsbureau 2 4.1

Onderzoeken nut en noodzaak van centrale regi-
stratie bij teamreflecties
• Themabijeenkomst organiseren
• Doorontwikkelen van methodieken en werkvor-

men voor teamreflecties

Kwaliteitsbureau

Unit Opleiden

1

2
2

6.1

Versterking positionering aandachtsfunctionarissen 
vrijwilligers, en daarmee samenwerking cliënt-me-
de-werker-vrijwilliger

PO&O/Vrijwilligers-
punt

3 2.6

Voorstel EHBO voor vrijwilligers via Zozijn toetsen 
op haalbaarheid

PO&O/Vrijwilligerspunt 3 2.6

Inzetten op meer bekendheid geven aan de 
handboek-zorgprogramma’s. 

Vakgroep GW’ers 3 2.1

Het invoeren van ONS Zorgdossier, inclusief 
risico-inventarisaties als onderdeel van het 
persoonsbeeld

ZAB 1 2.2, 2.3

Het invoeren van een (Carenzorgt) cliëntenportaal ZAB 1 2.3
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Wat gaat er gebeuren? 
Wie is 
verantwoordelijk? 

Prioriteit Uit 
paragraaf

Invoering van Terts en Kwint faseren en verdiepen: 
2e cohort Kwint later, Masterclasses, scholingen 
management, scholingen/instructies zorgteams

ZAB en zorgdirectie 1 2

Verwanten betrekken bij de zorgprogramma’s > 
themadag 

Bureau medezeggen-
schap

2 2.1

Invoeren van nieuwe meldingapplicatie iProva Kwaliteitsbureau 1 2.3
2e ronde locatiebezoeken door 
Medicatiecommissie

Geneesmiddelencom-
missie 

2 2.3

Cursus Valpreventie voor aandachtsfunctionarissen Kennisteam Valpreven-
tie

2 2.3

Invoeren nieuwe auditapplicatie iProva Kwaliteitsbureau 3 2.3
Voorbereiding nieuwe wet Zorg & dwang ZAB 1 3.1
Focus op P-beleid met werving, selectie, vitaliteit, 
roosteren, verzuimreductie, binding (‘meer vaste 
gezichten)

PO&O 1 3.2, 5

Medezeggenschap betrekken conform nieuwe wet 
en vanuit visie

Bureau medezeggen-
schap Zozijn

3.2

Bekendheid Zozijnschool vergroten Zozijnschool/PR&C 3 3.2
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In dit rapport vertellen we hoe we werken aan 
een goed leven voor cliënten. ‘We’, dat zijn alle 
mensen van Zozijn en natuurlijk zijn de onder-
steuners en begeleiders het belangrijkst voor 
de cliënten en verwanten. Ik ben trots op al die 
medewerkers die liefdevol en vakkundig hun 
werk doen, en steeds proberen te doen wat 
voor cliënten belangrijk is.

Op verzoek van de cliënten is dit rapport be-
knopt en dan moet je keuzes maken in wat je 
wel en niet vertelt. Daarom is er ook veel infor-
matie geschreven in het Jaarverslag 2018. We 
maken ook keuzes in de onderwerpen en acties 
waaraan we tijd, geld en aandacht besteden.
In 2018 hebben we hard gewerkt aan het 
zorgdossier in ONS en een cliëntenportaal. In 
2019 heeft elke cliënt een zorgplan in ONS en 
hopen we dat dit ook ingezien kan worden via 
een cliëntenportaal. Voor het zorgplan willen 
we goed in beeld brengen en begrijpen waar-
om een cliënt doet wat hij doet. Waarom of 
waardoor bouwt hij spanning op? Wat kunnen 
wij doen om dat te voorkomen? Hoe kan hij 

zelf die spanning leren te hanteren zonder dat 
die te groot wordt? Daaraan hebben we veel 
aandacht besteed en daar gaan we mee verder. 
In 2019 gaan de centrale cliënten- en verwan-
tenraad ook zelf ‘ophalen’ hoe alle cliënten en 
verwanten van Zozijn de zorg en ondersteuning 
ervaren. Ik zie uit naar de uitkomsten van de 
door hen opgestelde vragenlijst waarover we 
zeker met elkaar in gesprek gaan. 

Zonder medewerkers is er geen liefdevolle en 
vakkundige zorg. Daarom staat 2019 in het 
teken van veerkrachtige, vakkundige, vitale en 
vrolijke medewerkers.

Peter Vriesema, 
Bestuurder Zozijn
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