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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).
Met ruim 2.600 medewerkers ondersteunt Zozijn
deze mensen zodat zij zoveel mogelijk een gezond
en fijn leven leiden. In 2019 is in drie regio’s
en twee sectoren aan ruim 4.400 cliënten zorg
geleverd. De zorg en ondersteuning aan cliënten
wordt ingedeeld in Wet Langdurige Zorg (Wlz),
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
en Jeugdwet. Ongeveer 40% van onze cliënten
ontvangt zorg via de Wlz. Dit bepaalt ruim 80%
van de omzet.
Goede zorg
In het strategisch zorgbeleid ‘’Groei door
veerkracht’’ zijn de ambities ‘in stand houden
van huidige zorg’ en ‘toename van complexe
zorg’ benoemd. Door deze ambities zal Zozijn
meer cliënten met intensieve zorg- en gedragsintensieve vragen en psychiatrische problematiek
opnemen. Dit heeft gevolgen voor ons aanbod
van diensten, de benodigde specialistische
medewerkers, de gebouwen, ICT en domotica.
Cliënten en verwanten definiëren ‘goede zorg’
als: “zorg vanuit de voorgenomen grondhouding,
conform de afgesproken methodieken en
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zorgplannen en gebaseerd op ervaren
gezondheid, welbevinden en veiligheid’’. Dit is
onze leidraad bij kwaliteit.
Met het uitbreken van de coronapandemie heeft
het begrip ‘veiligheid’ een extra lading gekregen.
We hebben veel ingrijpende maatregelen moeten
nemen om de kans op besmetting met het
coronavirus zo klein mogelijk te maken. Denk
hierbij aan: begeleiding op afstand, dagbesteding
in de woning, de bezoekregeling en het gebruik
van beschermende middelen.
Hulde aan alle cliënten en verwanten die begrip
hebben en zich aan alle regelingen houden! De
centrale verwantenraad (CVR) en de centrale
cliëntenraad (CCR) hebben alle medewerkers een
hart onder de riem gestoken met brieven en een
digitaal bloemetje.
Aanpak bij de samenstelling van dit rapport
Dit is het derde kwaliteitsrapport van Zozijn. Het
rapport is opgesteld in samenspraak met cliënten
en verwanten in de periode november 2019 tot
en met mei 2020. De aanbevelingen van cliënten,

verwanten, Ondernemingsraad (OR), Raad van
Toezicht (RvT), en de reactie van de gezamenlijke
vier zorgkantoren (‘dialooggesprek’ oktober 2019)
zijn in dit rapport verwerkt. De zorgkantoren
hebben aanbevolen niet alleen de verbeterpunten
te benoemen, maar ook de punten waarop Zozijn
trots is.

Bij de voorgaande twee kwaliteitsrapporten
heeft Zozijn een vorm van externe visitatie
uitgevoerd. We maken gebruik van de optie in
het Kwaliteitskader om de externe visitatie dit jaar
over te slaan, zeker gezien de coronacrisis.

Visie en waarden
Bij Zozijn werken we vanuit de volgende (mens)visie en waarden:

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.

Missie

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.

Visie

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.

Waarom bestaan we?

Wat is ons toekomstbeeld?

Grondhouding

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.

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.

Kernwaarden

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 oplossingen.
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Zorgproces rond de individuele cliënt
We werken bij Zozijn systematisch met een zorgplan. Elke cliënt heeft een afgestemd zorgplan
dat minimaal jaarlijks wordt besproken en bijgesteld door de cliënt, zijn verwant(en)/wettelijk
vertegenwoordiger, de coördinerend ondersteuner en de behandelaar.
Als mensen een intensieve ondersteunings- of
zorgvraag hebben, dan gebruiken we vanaf 2018
de methodiek-zorgprogramma’s Terts en Kwint.
Onze grondhouding en met elkaar in dialoog
gaan zijn een integraal onderdeel van deze
zorgprogramma’s.
Er zijn kennisteams actief voor: valpreventie,
slikstoornissen, seksualiteit, palliatieve zorg,
pijn en decubitus. Er zijn vaste commissies voor
medicatieveiligheid, de Wet zorg en dwang, de
Wet BIG en infectiepreventie.

2.1 Invoering van de
zorgprogramma’s
Hogeschool Saxion doet wetenschappelijk
onderzoek naar de effectiviteit van de methodiekzorgprogramma’s Terts en Kwint. De werking
van Terts wordt onderzocht bij 75 cliënten en
van Kwint bij 50 cliënten (25 cliënten in 2019). De
resultaten van het onderzoek Terts worden in 2020
verwacht en het onderzoek Kwint loopt tot en met
2021. 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, namelijk voor:
5

“Het laatste cohort van Kwint is
gestart met de implementatie. We
merken dat verloop van medewerkers
het lastiger maakt om goed te werken met de zorgprogramma’s. Nieuwe medewerkers moeten zich het
gedachtengoed eigen maken,
geschoold worden en ervaring opdoen met de zorgprogramma’s.”
1.
2.
3.
4.

de ouder wordende cliënt
cliënten met niet-aangeboren hersenletsel
cliënten met een licht verstandelijke beperking
het jonge kind.

De leden van de werkgroep Metis werken
aan de zorgprogramma’s 2.0, waarin nieuwe
wetenschappelijke inzichten worden verwerkt.
Gedragswetenschappers houden nauwlettend de
ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek
in de gaten. Kennis is in 5 masterclasses intern
gedeeld met collega-gedragswetenschappers,
medewerkers Zorg, Advies & Behandeling en
zorgmanagers.

“De zorgprogramma’s helpen ons op een andere manier kijken naar mensen met
een intensieve zorgvraag of ondersteuningsvraag, en de zorg en ondersteuning die
we hen bieden. We komen met alle betrokkenen samen tot de beeldvorming. We
kijken daarbij niet alleen naar de persoon als individu, maar ook naar de persoon in
zijn of haar omgeving. De theoretische kaders van Kwint en Terts helpen ons hierbij.
Daarnaast kijken we vooral naar wat er gebeurt in het contact en de relatie tussen
de cliënt en zijn verschillende begeleiders. Waarin vind je elkaar en waarin lukt dat
soms niet? En hoe kan je dan net een ander accent leggen in je eigen handelen om
beter aan te sluiten bij wat de cliënt van je vraagt? Het is ontzettend waardevol om
met teams op deze manier naar de cliënten
en de ondersteuning te kijken. Alsook naar
Marlinka
ieders eigen aandeel daarin, om met elkaar
Gedragswetenschapper
te streven naar de best mogelijke zorg en ondersteuning voor de cliënt”.

2.2 Methodisch werken
met een zorgdossier/
zorgplan
Het zorgplan van cliënten is tot medio
2019 vastgelegd in ResidentWeb. We
zijn overgestapt op ONS (Nedap) en dit
elektronisch cliëntendossier (ECD) wordt in 2020
doorontwikkeld. De keuze voor ONS is gemaakt
op basis van een programma van eisen, waarbij
is geleerd van de nadelen en beperkingen van
ResidentWeb.
De implementatie van het zorgdossier is
stapsgewijs verlopen: inrichting zorgdossier,
autorisatie, conversie, scholing en
doorontwikkeling. We zijn zeer tevreden dat de
conversie zonder noemenswaardige knelpunten is
verlopen.
Het zorgdossier is ingericht op basis van
9 werkconferenties met medewerkers uit
de verschillende regio’s en sectoren. In de
afsluitende werkconferentie is de inrichting van
het zorgdossier beoordeeld aan de hand van de
proefinrichting. Na akkoord van de aanwezigen
volgde de implementatie. Kanttekening was dat
het thema ‘evaluatie’ nog onvoldoende vorm heeft
gekregen in het zorgdossier.
De conversie en scholing zijn per regio
georganiseerd. In 40 scholingen zijn belangrijke
gebruikers getraind in het overzetten van en
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werken met het zorgdossier. Daarnaast zijn 1.700
zorgmedewerkers getraind in het werken met
het zorgdossier met een e-learning of klassikale
scholing.
Tijdens de doorontwikkeling worden medewerkers
met updates op de hoogte gehouden van de
wijzigingen. De belangrijkste verbeteringen zijn
het evaluatieverslag en de communicatie met de
zorgadministratie. Ook is een scholingsplan in
de maak voor de ‘superusers’. Superusers helpen
collega’s bij het werken met ONS.
Sturen op resultaten
Bepaalde gegevens uit ONS zijn vanaf december
2019 beschikbaar in een nieuw dashboard dat

dagelijks wordt bijgewerkt en beschikbaar is
voor het management. Dit dashboard is goed
ontvangen door de gebruikersgroepen en is nog
in ontwikkeling. Uiteindelijk zal het dashboard
integrale informatie gaan genereren. Het bevat
informatie over de bedrijfsvoering (personeel,
financieel) en ook informatie over de kwaliteit
van zorg, waaronder het methodisch werken
met het zorgplan. In 2020 toont het dashboard
bijvoorbeeld informatie over de incidentenmeldingen.
Vanaf medio 2019 zijn de zorgplannen vastgelegd
in ONS. Op dit moment heeft 83% van onze
cliënten een zorgplan in ONS, waarvan 53% als
actueel is aangemerkt. Uit steekproeven blijkt
dat het ‘niet-actueel’ zijn, vooral komt door
een onjuiste registratie. Zorgplannen hebben
bijvoorbeeld nog de status ‘concept’, terwijl het
plan al gereed en besproken is met de cliënt en/
of zijn wettelijk vertegenwoordiger. De huidige
actualiteitsscore is op dit moment nog niet
betrouwbaar en ligt in werkelijkheid hoger. Met
het dashboard wordt vanaf 2020 actief gestuurd
op de correcte vastlegging van gegevens.
In 2019 is Zozijn ook overgestapt op een nieuwe
applicatie voor het melden van incidenten
cliëntenzorg en arbeidsongevallen. Mede op
advies van de centrale cliënten- en verwantenraad
is deze incidentenapplicatie gekoppeld met ONS
(zie § 2.3).
Cliëntenportaal
Bij ONS hoort ook een cliëntenportaal
CarenZorgt, waarmee cliënten en verwanten
toegang krijgen tot onderdelen van het
zorgdossier. De uitrol van het cliëntenportaal is
opgehouden door de zorgvuldigheid waarmee
de procedure is doorlopen. De OR heeft tot op
heden, in verband met zorgen over de veiligheid
van medewerkers (vanwege de naamsvermelding)
nog geen instemming kunnen verlenen.

“Het mooie aan ONS is dat je alles in
één systeem kunt verwerken en terugvinden. Dat is echt een meerwaarde.”
Regelmatig gehoorde opmerking
van medewerkers tijdens de
scholing.
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Op 1 maart 2020 is een pilot ‘Openstelling
cliëntenportaal CarenZorgt’ op twee locaties
gestart. Op een andere locatie was het al
open gesteld. Na een langdurig traject is de
voorbereiding, inrichting en start van de pilot het
resultaat van een goede samenwerking tussen
ondernemingsraad, directie en bestuurder, waarbij
goed naar elkaars argumenten is geluisterd. De
betrokken teams zijn geschoold en de cliënten en
verwanten zijn geïnformeerd. De pilots lopen tot 1
juni 2020 en aansluitend wordt er per pilotlocatie
geëvalueerd.
Zonder naamsvermelding
Op 11 februari 2020 is besloten dat het
cliëntenportaal tijdens de pilot opengesteld wordt
zonder naamsvermelding van de medewerker.
De visie van Zozijn op het transparant rapporteren
in lijn met de dialoog wijzigt echter niet: voor de
cliënt/verwant moet herleidbaar zijn wie iets over
hem of haar geschreven heeft. Tegelijkertijd wordt
onderkend dat sommige zorgteams problemen
ervaren bij de naamsvermelding.
De leverancier heeft ons in januari 2020
laten weten dat hij, in tegenstelling tot zijn
eerdere standpunt, een rapportage zonder
naamsvermelding technisch mogelijk kan maken.
Dit gecombineerd met de actualiteit rondom de
kwetsbaarheid van ICT-systemen en de impact
daarvan op cliënten en medewerkers, heeft geleid
tot de pilot zonder naamsvermelding.
Ook voor de beoogde Zozijnbrede openstelling
gaan we uit van geen naamsvermelding.
Afhankelijk van de pilotresultaten gaat in de
zomer van 2020 een instemmingsverzoek voor
openstelling van het portaal naar de OR. Evaluatie
van de Zozijnbrede openstelling is gepland in
september 2021.

2.3 Kwaliteitsmetingen

Wat valt ons op?

Interne audits
In 2019 zijn 88 audits uitgevoerd volgens onze
Checklist kwaliteit & veiligheid. 77 locatie-audits
en 11 audits met managers hebben in totaal 230
verbeterpunten opgeleverd.

De top-3 van verbeterpunten uit interne
audits gaat over het methodisch werken
met het zorgplan.
1. Individuele risico-inventarisaties
bij de cliënt
2. Doelgericht werken in het ECD
3. Evalueren en bijstellen zorgplan

We zien vooruitgang bij de individuele
cliëntenzorg. Er zijn meer afspraken gemaakt
én vastgelegd in het ECD. Dat zijn afspraken
over risico-inventarisaties en begeleiding, BIGhandelingen en –protocollen, medicatie, akkoord
op het zorgplan en de inzet van informele zorg.

In 2020 krijgen de afwijkende aspecten extra
aandacht. Interne auditoren constateren niet
alleen afwijkingen, maar attenderen medewerkers
ook op gemaakte afspraken en werkwijzen. De
checklist Kwaliteit & Veiligheid wordt nog verder
uitgebreid met privacy en gegevensbescherming.
In 2020 wordt de applicatie voor het
auditmanagement verder verbeterd ten aanzien
van de auditplanning en de analyse & rapportage.

We zien vooruitgang op locatie- en teamniveau
bij: controle van tilbanden, het omgaan met
incidenten en de introductie en het inwerken van
nieuwe medewerkers.
We zien, vergeleken met 2018, meer afwijkingen
bij: doelgericht werken, het omgaan met privacy
en gegevensbescherming, BHV/brandpreventie/
legionella en afspraken rondom medisch
handelen.

Overzicht verbeterpunten uit audits 2019
Individuele Risico-inventarisaties ECD

32

Afspraken over informele zorg ECD

8

Doelgericht werken in het ECD

23

Werkbegeleiding, R&O gesprek

8

Evalueren en bijstellen zorgplan

23

Afspraken rondom medisch handelen

7

Huisregels

16

Controle tilbanden

5

Afspraken rondom medicatie ECD

13

Werken met een jaarplan

3

Zorgplan met akkoord ECD

13

Preventie en hantering van geweld in de zorgrelatie

2

Vrijheid beperkende maatregelen (VBM)

13

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

2

Opvolging medicatierichtlijnen

12

Omgaan met incidenten en meldingen

1

Omgaan met privacy, cliëntgegevens,
informatiebeveiliging

11

Opvolging interne audits

1

BIG bevoegd- en bekwaamheid

10

Veiligheidsorganisatie RVE

1

BHV, brandpreventie, legionellapreventie

9

Totaal aantal verbeterpunten
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230

Soort en aantal meldingen in 2019
Grensoverschrijdend gedrag

4.273

Medicatie-incidenten

1.371

Valincidenten

559

Weglopen/vermissing

263

Zelfverwonding/automutilatie

154

Verwonding

150

Incidentmeldingen

Overig

133

Halverwege 2019 is Zozijn overgestapt op iProva
van Infoland voor het Melden van Incidenten
Cliëntenzorg en Arbeidsongevallen (MICA).
Omdat we enerzijds met andere categorieën zijn
gaan werken en anderzijds de oude applicatie niet
meer goed werkte, zijn over het rapportagejaar
2019 geen diepgaande analyses gemaakt.
De nieuwe applicatie is gekoppeld aan ONS,
zodat medewerkers incidenten maar één keer
hoeven te registreren. Ook worden met de nieuwe
applicatie de arbeidsongevallen geregistreerd.
Met het nieuwe meldingsformulier kan een
incident cliëntenzorg óók aangemerkt worden als
arbeidsongeval. In de onderstaande diagram staat
de verdeling naar incidentcategorie. In de tabel
hiernaast staan de exacte cijfers.

Verslikken/stikken

53

Prik-/bijtaccident

41

Incidenten met hulpmiddelen

24

Incidenten met vrijheidsbeperkende
maatregelen

18

Seksuele intimidatie

13

Brandstichting

5

Totaal

7.057

Overzicht incidentent-meldingen 2018
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Inzoomen op
grensoverschrijdend gedrag
Grensoverschrijdend gedrag omvat alle vormen van overschrijdend gedrag.
Denk daarbij aan fysieke, verbale en seksuele agressie, maar ook aan onheuse
bejegening en misbruik van middelen. Deze categorieën zijn veranderd met de
overgang naar de nieuwe applicatie. Een vergelijking met 2018 is mede daarom
niet goed te maken. We zien bij vrijwel alle categorieën een sterke afname
van het aantal meldingen. Vermoedelijk is dit veroorzaakt door het slecht functioneren van de oude
applicatie in de eerste helft van 2019. Wat we zien is dat de categorie grensoverschrijdend gedrag ruim
60% van alle meldingen betreft. Drie kwart van deze meldingen betreft grensoverschrijdend gedrag
van cliënt naar medewerker. Eén kwart betreft voornamelijk grensoverschrijdend gedrag van cliënt
naar cliënt. Daarom wordt er veel geïnvesteerd in de Focustraining, voorheen ‘Agressiepreventie en
-hantering’ (zie ook § 4.2).

Inzoomen op Medicatieveiligheid
Zozijns uitgangspunt is de Handreiking medicatiebeleid
Gehandicaptenzorg IGJ/VGN) en de actuele speerpunten van de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). We vertalen de landelijke
ontwikkelingen naar Zozijn-beleid, waarbij cliëntveiligheid en
efficiency voorop staat. De geneesmiddelencommissie stelt centrale
beleidskaders op, maakt plannen voor implementatie inclusief
deskundigheidsbevordering en monitort de
uitvoering. Managers zijn verantwoordelijk voor
de uitvoering van het medicatiebeleid op hun
locaties.
In 2019 is het beleid Medicatieveiligheid
geactualiseerd, inclusief werkinstructies. Er is nu
één beleid voor alle locaties Verblijf met en zonder
behandeling.

Verbetering uitvoering medicatiebeleid
op alle locaties
In 2019 hebben de coördinatoren
medicatieveiligheid op alle locaties Verblijf met
behandeling (45) een medicatie-audit uitgevoerd.
Een veel voorkomend knelpunt is dat de
toedienlijst niet (goed) wordt gelezen. Hierdoor
wordt nog steeds medicatie vergeten of worden
andere fouten gemaakt. Dit willen we verbeteren
door de medewerkers beter te trainen.
Zozijn heeft het digitaal aftekenen van de
medicatie verder uitgerold. Dit systeem (N-Care)
zorgt ervoor dat medewerkers makkelijker
kunnen lezen welke medicatie er op welk moment
gegeven moet worden en maakt het makkelijker
om direct af te tekenen.
Eind 2019 heeft Zozijn een ‘Thermometer’-meting
laten uitvoeren door het Instituut Verantwoord
Medicijngebruik (IVM). Deze meting is uitgevoerd
op twee locaties Verblijf met behandeling. Daar
is in kaart gebracht hoe de medewerkers omgaan
met geneesmiddelen. Ook is gekeken of het
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medicatieproces georganiseerd is volgens de
geldende wet- en regelgeving. Uit het rapport
is gebleken dat 76% van de onderzochte punten
van het medicatieproces goed geregeld is. We
gaan in 2020 verbeteracties uitvoeren die ervoor
zorgen dat alle andere onderdelen ook goed
geregeld zijn.

Aandachtspunten 2020
Geneesmiddelencommissie
•
•
•

Training Medicijnen & toediening voor
medewerkers
Medicatieproces optimaliseren o.b.v.
‘Thermometer’ IVM
Uitrol digitaal aftekenen medicatie

Inzoomen op
valpreventie
Het kennisteam Valpreventie is door onderbezetting
te weinig bijeengeweest om gestelde doelen
te kunnen realiseren. Toch zijn er belangrijke
stappen gezet. In twee bijeenkomsten zijn
aandachtsfunctionarissen Zorg uit de regio OostVeluwe voorgelicht over de richtlijn valpreventie
met bijbehorende acties. Daarmee is valpreventie
meer op de kaart gezet en verweven in de
methodische cyclus.
Door afname van de VRI (Val Risico-Inventarisatie)
bij vragen over valpreventie zijn de fysio- en
ergotherapeuten in de volwassenzorg eenduidiger
gaan werken. Ook is de
verslaglegging eenduidig
geworden. In 2019 is
een artikel in de Zo!
(personeelskrant Zozijn)
verschenen over het thema
Valpreventie met een
inzichtgevende casus, de
richtlijn en het kennisteam.

Aandachtspunten 2020
Kennisteam valpreventie
•
•
•
•
•

Meerjarenplan opstellen
VRI en verslaglegging in ONS
optimaliseren
Scholing
aandachtsfunctionarissen Zorg
(andere regio’s)
Uniformering van het handelen
van de behandelaren bij
valpreventie of na valincidenten
Analyseren van incidenten en
leren van de meldingen

Jaaroverzicht Meldingen 2019
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Aard melding

2019

2018

2017

2016

2015

Zorg en ondersteuning

25

23

17

16

11

Bejegening

5

6

10

17

14

Veiligheid

3

3

2

Persoonlijke problemen

14

8

13

4

5

Communicatie

6

6

3

3

6

Samenwerking

12

6

10

3

10

Overlast

1

1

1

3

2

Totaal

66

53

56

46

48

Meldingen
& klachten
Ondanks alle inspanningen
en goede bedoelingen kan
het gebeuren dat iemand
niet tevreden is over de
dienstverlening van Zozijn.
Zozijn wil hiervan leren.
Er zijn onafhankelijke
vertrouwenspersonen
voor cliënten en voor
medewerkers en er is een
klachtencommissie.
In 2019 is het aantal
meldingen toegenomen,
vooral de meldingen van
Persoonlijke problemen en
Samenwerking.
De (onafhankelijke)
klachtencommissie heeft in
2019 één klacht behandeld
(gedeeltelijk BOPZ).

Overzicht uitgesplitst naar melder 2019
Aard melding

Cliënt

Medewerker

Verwant

Anders

Totaal

Zorg en ondersteuning

18

3

2

2

25

Bejegening

2

2

1

5

Veiligheid

2

1

3

Persoonlijke problemen

10

1

3

14

Communicatie

1

3

2

6

8

3

Samenwerking
Overlast
Totaal

31

Vergeleken met 2018 is het aantal meldingen
door cliënten toegenomen van 16 naar
31. Dit is gedeeltelijk te verklaren doordat
ontevredenheid over de zorg van verwanten/
vertegenwoordigers nu ook geregistreerd
wordt onder de categorie Cliënt. In
voorgaande jaren werd dit onder Verwant
geregistreerd. Ook zonder die wijziging is het
aantal meldingen toegenomen.
Een gedetailleerde uitsplitsing van de cijfers
naar regio, cliënt/verwant, medewerker/
anders en Kind & Jeugdhulp staat in de
Maatschappelijke Verantwoording 2019.
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11

12

1

1

5

66

Wat leren we uit de
66 meldingen bij de
vertrouwenspersonen?
•

•

•
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1

Zij constateren veel personele
wisselingen binnen diverse
zorgteams. Dit heeft gevolgen
voor zowel cliënten, verwanten als
medewerkers. Cliënten hebben
dan meer zorgverleners en
ervaren minder continuïteit. Het
kan leiden tot minder onderlinge
verbondenheid en minder
teamgeest binnen het team.
De communicatie over
organisatorische en personele
wijzigingen naar de cliënten en
verwanten zou beter kunnen.
Bij verzuim van medewerkers is
het de vraag of de procedures
altijd duidelijk zijn. Betrokkenen
geven aan dat zij zich niet
altijd ziek mogen of kunnen
melden bij situaties waar de
arbeidsverhoudingen schuren.

2.4 Zorgvuldige
vrijheidsbeperking
Bij Zozijn beogen we cliënten te begeleiden op
een manier waarmee cliënt en vertegenwoordiger
instemmen en waartegen zij zich niet
verzetten. We gebruiken zo weinig mogelijk
vrijheidsbeperkende maatregelen. Af en toe moet
er echter een vrijheidsbeperkende maatregel
uitgevoerd worden omwille van de veiligheid
van de cliënt of zijn omgeving. Deze zijn meestal
kortdurend in de vorm van een ‘M&M nood’
(middel & maatregel nood). Bij een aantal cliënten
gebeurt dit met enige regelmaat; dan is er sprake
van een dwangbehandeling. De M&M nood en
dwangbehandelingen moeten volgens de wet
BOPZ gemeld worden bij de inspectie (IGJ).
Nieuwe Wet zorg en dwang
In 2020 gaat de Wet Zorg en Dwang (Wzd) in.
Door vertraging in het wetgevende traject heeft
de overheid 2020 bestempeld als overgangsjaar.
De Wzd vervangt de oude wet BOPZ. Het
uitgangspunt is dat de zorg en begeleiding aan
cliënten zoveel mogelijk vrijwillig is. ‘Onvrijwillige
zorg’ (de nieuwe term voor vrijheidsbeperkende
maatregelen) mag alleen als er ernstig nadeel voor
de cliënt dreigt. Bij alle onvrijwillige zorg moet
met een stappenplan multidisciplinair worden
afgewogen of de onvrijwillige zorg zorgvuldig is.
Ook de registratie van de toegepaste onvrijwillige
zorg verandert: er zijn geen M&M nood en
dwangbehandelingen meer. Het overzicht van de
onvrijwillige zorg-situaties halen we te zijner tijd
uit het ECD in ONS. Op die manier monitoren we
de onvrijwillige zorg, bouwen die zo mogelijk af en
informeren de IGJ halfjaarlijks.
Begin 2019 is een projectgroep Wzd opgericht
die de landelijke ontwikkelingen volgt en
vertaalt naar de invulling van de Wzd bij

2.5 Innovatie van zorg
met het Zorglab
In het tweede jaar van zijn bestaan heeft het
Zorglab zich in 2019 verder ontwikkeld: er zijn
meer producten die cliënten kosteloos kunnen
lenen en meer medewerkers en cliënten weten het
Zorglab te vinden.
In 2019 is door het Zorglab, samen met de
Zozijnschool, unit Opleiden en afdeling ICT,
het programma ‘Digitale vaardigheden en
Zorgtechnologie’ geschreven.
Doel van dit programma is het vergroten van
digitale vaardigheden én het zoeken en inzetten
van zinvolle zorgtechnologie en domotica ten
13

Zozijn. De projectgroep heeft een infokrant bij
de ZO! verstuurd, voorstellen gemaakt voor
de taakverdeling en voor de scholing. Deze
voorstellen zijn adviesplichtig (CVR en CCR).

Vrijheidsbeperkingen in 2019
2019

2018

Cliënten met rechterlijke
machtiging

14

13

Cliënten met artikel 60*

303

291

Cliënten M&M nood

71
totaal
183x**

58
totaal
103x

Cliënten met
dwangbehandeling

30

31

* Bij een ‘artikel 60-procedure’ of BOPZ-toets onderzoekt het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of een
cliënt gebaat is bij een opname in een zorginstelling.
Het gaat om cliënten die door dementie of een verstandelijke beperking zelf niet kunnen aangeven of
ze het eens zijn met een opname.
**Dit gaat meestal om kortdurende fixaties. Het
aantal is duidelijk hoger dan in 2018; mogelijk zijn er
in 2019 meer complexe en meer begeleidings-intensieve cliënten ingestroomd, mogelijk wordt er door
bewustwording en sturing zorgvuldiger en frequenter
gemeld in het kader van de BOPZ. Bij 34 cliënten is
meerdere keren een M&M nood toegepast, meestal
een kortdurende fixatie, bijvoorbeeld door even de
handen of polsen vast te pakken. Na dit korte ingrijpen kan meestal het programma van de dag weer
opgepakt worden.

behoeve van zowel cliënten als medewerkers van
Zozijn. Het vergroten van digitale vaardigheden
wordt onder meer gedaan door een zelftest, het
aanbieden van scholing en het aanstellen van digicoaches.
De beschikbaarheid en het gebruik van
zorgtechnologie wordt vergroot door
samenwerking met andere zorgorganisaties en
onderwijsinstellingen, het uitvoeren van pilots en
het opbouwen van een catalogus met geschikte
producten. Het programma gaat in 2020 van start.
Innovatieproject ‘Lekker Slapen’
Met de Innovatie-impuls van Volwaardig leven
werkt het ministerie van VWS, ondersteund
door Vilans en Academy het Dorp, samen met
cliënten, bewoners, naasten en medewerkers van
zorgorganisaties aan digitale manieren om mensen
met een beperking en zorgverleners te helpen.
Zozijn neemt deel aan de innovatie-impuls op het
thema Lekker Slapen met als doel het verbeteren
van het inslapen, doorslapen en wakker worden
bij volwassen cliënten met een matige (MVB) tot
ernstige verstandelijke beperking (EMVG).
Onderzocht wordt hoe we onze cliënten, met
ondersteuning van techniek, beter kunnen laten
slapen. Als mensen namelijk niet lekker slapen
dan heeft dat vervelende gevolgen. Zij zitten
minder goed in hun vel en zorgprofessionals
worden zwaarder belast. Misschien is een kussen
met technische snufjes een oplossing of helpen
camera’s om beter af te kunnen wegen of je als
professional wel of niet moet gaan kijken.

Robotkat in plaats
van een sigaretje
Stoppen met roken is best lastig. Ook
voor cliënten van Zozijn. Een beetje
afleiding en troost op momenten
dat je graag een sigaret wilt nemen
helpt dan. Eén van de cliënten van het
dagcentrum in Wilp gebruikt daarvoor
een robotpoes. Op de momenten
dat het moeilijk is, gaat de poes op
schoot. Even knuffelen en tegen de
poes praten zorgt ervoor dat je minder
aan die sigaret denkt. Daardoor is het
makkelijker om het stoppen met roken
vol te houden.

Digidoelen in 2020
Een aantal beoogde resultaten uit het programma
‘Digitale vaardigheden en Zorgtechnologie’ voor cliënten in 2020.

In 2020 worden
200 cliënten via de
Zozijnschool vertrouwd
gemaakt met de digitale
wereld.
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Er is een catalogus
van geschikte, slimme
domotica die binnen
Zozijn in te zetten is.
Deze catalogus wordt
aangevuld met innovaties
die vanuit pilots geschikt
worden bevonden.

De uitleenservice
wordt ondergebracht
in een digitaal systeem
en verder uitgevoerd
door de cliënten van
Zorglab dagbesteding in
Doetinchem.
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Regie en medezeggenschap
3.1 Medezeggenschap
cliënten en verwanten
Medezeggenschap door cliënten en verwanten
is belangrijk voor Zozijn. Zozijn staat garant voor
een goede organisatie en ondersteuning van de
medezeggenschap. Daardoor kunnen de cliënten
en verwanten meepraten en meebeslissen over
de koers van de organisatie en het welzijn van de
cliënten. De organisatie van de medezeggenschap
is vastgelegd in een Reglement
Medezeggenschap Cliënten en Verwanten,

Leden CCR 2019

gebaseerd op de Wet Medezeggenschap
Cliënten in Zorginstellingen (WMCZ). De CCR
en CVR werken naast elkaar en hebben dezelfde
rechten. Zij brengen gezamenlijk advies uit aan de
bestuurder. Naast een centrale cliëntenraad (CCR)
en een centrale verwantenraad (CVR) zijn er tevens
3 regio-verwantenraden, 1 sector(verwanten)raad
Kind & Jeugdhulp, 1 sector(cliënten)raad NAH,
19 RVE-cliëntenraden en 16 RVE-verwantenraden.
In totaal zijn er ruim 200 cliënten en verwanten
actief voor de medezeggenschap van cliënten en
verwanten.

Van links naar rechts:
Staand: Willy Kock* (Wonen Achterhoek en Ambulant
Zuid); Henk Rensink (Op Pad, NAH); Hendrik Teeuwsen (Wonen Doetinchem) en 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) en Tonia Taankink (Lathmerraad Oost-Veluwe)
* Tot onze schrik is Willy Kock onverwacht in zijn
slaap overleden op 30 april 2020. Willy was een man
van niet veel woorden, maar de woorden die hij zei,
raakten mensen. Hij heeft 10 jaar actief meegedaan
in de medezeggenschap op zijn eigen, soms ondeugende manier.
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Leden CVR 2019

Van links naar rechts: Harrie Neerhof (Regio
Achterhoek/De Liemers); Arnold Biezeman (Regio
Oost-Veluwe); Theo Rutten (Regio Graafschap/
Salland); Johan Wind (Regio Graafschap/Salland);
Monica Sluiseman (Expertise communicatie) en
Wim Bakker, voorzitter (Expertise Financiën)
Niet op foto: Peter Meijer (Sector Kind & Jeugd),
Ria Eilander (Expertise communicatie) en Eric Krukkert (Regio Oost-Veluwe)

Wat is besproken in de
cliënten- en verwantenraden?
Uitgebrachte adviezen in 2019
Kwaliteitsrapport 2018

Gevraagd/
ongevraagd
Gevraagd

Onderzoek Saxion Slaap hygiëne

16

Uitkomst

Advies door
bestuurder

Gezamenlijk rapport
Positief

Overgenomen

Zorgdossier ONS en CarenZorgt
cliëntenportal

Gevraagd

Positief

Loopt nog

Onderzoek Saxion Houdbaarheid
Technologie

Gevraagd

Positief

Overgenomen

Reinigingskosten eigen kleding
(waskosten)

Gevraagd

Positief (na een langlopend,
intensief traject)

Overgenomen

Strategisch Beleidsplan (concept)

Gevraagd

Besproken met bestuurder

Overgenomen

Werving & Selectie (vervolg op
advies 2018)

Gevraagd

Positief

Overgenomen

Onderzoek Saxion Gezinshuizen

Gevraagd

Positief

Overgenomen

Benoeming voorzitter Raad van
Toezicht

Gevraagd

Positief

Overgenomen

Begroting 2020

Gevraagd

Positief

Overgenomen

Benoeming functionaris Wzd

Gevraagd

Positief, met opmerkingen

Loopt nog

3.3 Anoniem Cliëntervaringsonderzoek
Het laatste cliëntervaringsonderzoek
(kwaliteitskader Gehandicaptenzorg) van Zozijn
heeft najaar 2017/voorjaar 2018 plaatsgevonden.
Uit het rapport bleek dat cliënten en verwanten
tevreden zijn over Zozijn. De CCR en CVR
vermoedden echter een verschil tussen de
uitslagen van het onderzoek en de realiteit. Het
niet-anoniem kunnen invullen van de vragenlijst
zou voor een aantal cliënten en verwanten een
belemmering kunnen zijn om de vragen naar
waarheid te beantwoorden.
Daarom hebben de CCR en CVR het
initiatief genomen tot een anoniem
Cliëntervaringsonderzoek, dat eind 2019
is uitgevoerd. Zozijn heeft dit onderzoek
gefaciliteerd met geld en capaciteit. Een
werkgroep met leden van de CCR en CVR
heeft met het Kwaliteitsbureau een vragenlijst
opgesteld.
De werkgroep heeft vervolgens onderzoeksbureau
ZorgfocuZ ingeschakeld om het onderzoek
te begeleiden en uit te voeren. De anonieme
vragenlijst is ingevuld door bijna 1.300 cliënten
en verwanten. Vergeleken met vergelijkbare
onderzoeken is dit een hoge respons. Het
vermoeden van de CCR en CVR dat de hoge
tevredenheid uit het onderzoek van 2017/2018
voortkwam uit het niet-anoniem kunnen
invullen, bleek onjuist. Ook uit dit anonieme
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“Wat ik ook goed vond is dat men
bij de bespreking van het eerste
concept van de onderzoeksresultaten helemaal openstond voor onze
opmerkingen en aandachtspunten,
ze die meteen begrepen en direct
aangaven ze te gaan verwerken.
Dit heeft geresulteerd in een prima,
duidelijk en overzichtelijk eindrapport”.
Een verwant in de
werkgroep
Cliëntervaringsonderzoek.

cliëntervaringsonderzoek komt naar voren dat
cliënten en verwanten Zozijns zorg en begeleiding
waarderen met een 8,2. Zie hierna de factsheet
met de belangrijkste resultaten.
Zozijn heeft veel waardering voor dit initiatief
van de CVR en CCR om zelf bij alle cliënten en
verwanten hun beleving op te halen.

Samenvatting uitkomsten
anoniem Cliëntervaringsonderzoek
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3.4 Wet
Medezeggenschap
Cliënten
Zorginstellingen 2018
De WMCZ 2018 treedt op 1 juli 2020 in werking.
In de nieuwe wet is inspraak voor cliënten en
verwanten een belangrijk uitgangspunt. Cliënten
hebben recht op inspraak over zaken die direct
van invloed zijn op het leven van cliënten. De
medezeggenschap ligt zo dicht mogelijk bij
cliënten.
Op veel woon- en werklocaties vinden er locatieoverleggen plaats met cliënten. Bij de regio OostVeluwe loopt er van eind 2018 tot eind 2019 een
pilot met woning-overleggen met verwanten.
Bij een woning-overleg worden alle verwanten
uitgenodigd en zijn er medewerkers aanwezig
(manager en coördinerend ondersteuner).
Uit de evaluatie is gebleken dat er grotere
betrokkenheid en invloed (mogelijk) is van
verwanten op het dagelijks leven van de cliënten.
Deze uitkomsten worden verwerkt in de nieuwe
Medezeggenschapsregeling.
Belangen van een cliënt kunnen ook
vertegenwoordigd worden door de cliënten-/
verwantenraad. De WMCZ schrijft voor dat er een

raad is die de gemeenschappelijke belangen van
cliënten behartigd. De cliënten- en verwantenraad
heeft medezeggenschap bij een groot aantal
besluiten. Daarvoor moeten de raden een beeld
hebben van wat er leeft onder de cliënten van een
zorgorganisatie. Inspraak maakt duidelijk wat er
leeft onder cliënten en naasten; vanzelfsprekend
moet de cliënten- en verwantenraad dus goed in
contact staan met hun achterban.
Op basis van de nieuwe wet hebben we een
nieuwe Medezeggenschapsregeling opgesteld
waarin staat hoe de medezeggenschap voor
cliënten en verwanten geregeld is binnen Zozijn.
Openstellen cliëntenportal
De CCR en CVR hebben een positief advies
gegeven over het Zorgdossier ONS en het
Cliëntenportaal CarenZorgt. Het cliëntenportaal
is na een langlopend traject echter nog niet
beschikbaar voor cliënten en verwanten. De
CCR en CVR hebben meerdere malen aandacht
gevraagd bij de bestuurder voor dit knelpunt en
vinden dat het hele proces te veel tijd in beslag
neemt.
De pilot zonder naamsvermelding is gestart in
maart 2020 (zie § 2.2).
Nieuwe wijze van procedure begroting Zozijn
Zozijn maakt vanaf eind 2019 alleen nog een
begroting op organisatieniveau, niet meer op
regio-, sector- en RVE-niveau. De raden willen ook
nu voldoende meegenomen worden in financiële
besluiten op RVE-, regio- en sectorniveau.

Werkgroepen
De CCR en CVR zijn vertegenwoordigd in de werkgroepen:

Financiële zaken

Wijziging Waskosten

Rookbeleid Zozijn
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Voorbereiding themadag
voor verwanten

Anoniem
Cliëntervaringsonderzoek
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Betrokken en vakbekwame
medewerkers
4.1 Strategisch
Medewerkerbeleid
Onze visie op zorg en op de medewerker zijn
nauw met elkaar verweven. Dé medewerker en dé
cliënt bestaan niet. We zijn allemaal gelijkwaardig.
Ieder heeft zijn unieke persoonlijkheid,
geschiedenis, talenten, wensen, waarden en
normen. Dat bepaalt hoe wij met medewerkers
omgaan en vanuit welke grondhouding wij werken.
Stabiele teams en voldoende, vakkundige en vitale
medewerkers zijn cruciaal voor onze cliënten.
Hiervoor moeten we een aantrekkelijke werkgever
zijn en blijven. Dit vraagt om medewerkerbeleid
dat leidt tot goede ervaringen vanaf het eerste
contact met Zozijn tot na het vertrek.
Om dit te realiseren is in 2019 het meerjarig
ontwikkelprogramma Zózijn werkt van start
gegaan, gericht op het stimuleren van werkgeluk.
We doen dit door gezamenlijk verbeterideeën te
ontwikkelen en door te voeren.
In compacte sessies werken de kernteams
hun thema uit in actieplannen, die weer door
zogenaamde pop-up teams uitgewerkt worden.
We betrekken zoveel mogelijk mensen bij de
ideeën en acties. Dat is belangrijk, want de dingen
die mensen zelf bedenken, hebben draagvlak en
dus meer impact.
In 2019 is de basis gelegd voor het programma.
Het komende jaar gaan we aan de slag met de
uitwerking van de plannen. Ook zullen we de
20

communicatie over het programma intensiveren
omdat we gemerkt hebben dat het nog niet bij
iedereen bekend is. Maar de beste reclame voor
het programma is natuurlijk dat medewerkers in
hun dagelijkse praktijk ervaren wat ‘Zózijn werkt’
oplevert. Daar gaan we in 2020 hard aan werken.
Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt in Zorg & Welzijn is sinds
enkele jaren enorm veranderd. Er zijn meer
vacatures, minder beschikbare medewerkers en
meer ZZP’ers. Medewerkers zijn kritischer op

Kernteams
Zózijn werkt
•
•
•
•
•

Werving & Arbeidsmarketing
Strategische personeelsplanning
Leren & ontwikkelen
Duurzame inzetbaarheid
Leiderschapsontwikkeling

medewerkersbestand. In hoeverre de coronacrisis
de zorg-arbeidsmarkt verandert, is nu nog niet te
overzien.

wat werkgevers te bieden hebben en wisselen
gemakkelijker van baan. Tegelijkertijd neemt
de zorgzwaarte toe en moeten we op termijn
rekening houden met een groter wordende
uitstroom vanwege de vergrijzing van het

4.2 Veilig werken
Om bij Zozijn zo veilig mogelijk te werken, doen
we het volgende:
1. Ontwikkelen dynamische Risico-Inventarisatie
& Evaluatie (RI&E)
2. Door de voormalige MIC te integreren met
Arbeidsongevallen is het aantal meldingen van
medewerkers met letsel van zo’n 20 meldingen
per jaar gestegen naar circa 400 in ruim een
half jaar. Door dit nieuwe meldsysteem hebben
we veel meer zicht op wat er speelt en welk
letsel er is. We kunnen beter analyseren en we
zijn beter in staat om preventieve maatregelen
te nemen.
3. Focus, veilig verbinden vanuit vertrouwen.
Er zijn nieuwe en aangepaste trainingen,
die direct de kwaliteit van zorg en de
veiligheid van onze medewerkers en cliënten
beïnvloeden. De trainingen Agressiepreventie
en –hantering heten vanaf 2019 ‘Focus, veilig
verbinden vanuit vertrouwen’. Nieuw is dat
deze Focustraining in 2019 aangeboden is aan
verwanten en schoonmaakmedewerkers.
4. Bedrijfshulpverlening en zorgcontinuïteit.
De e-learning module Bedrijfshulpverlening
is in 2019 overgezet naar losse, korte en
interactieve onderdelen, eBits genaamd. Alle
BHV’ers zijn uitgenodigd om de nieuwe eBits
te maken, zodat de kennis weer actueel is en
er een goede basis is voor de praktijktraining.
5. In gesprek met de OR over Veiligheid &
gezond werken. De OR is bezig met het
ontwikkelen van een piramide Veilig & gezond
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Uit gesprekken met cliënten en verwanten blijkt
dat zij veel waarde hechten aan vaste begeleiders
(bekende gezichten) en stabiele teams. Ook
wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat het
werken met vaste begeleiders het welzijn van
cliënten vergroot. In tijden van corona is het
noodzaak dat cliënten met zo weinig mogelijk
ondersteuners in aanraking komen. Hoe minder
contacten, hoe minder kans op besmetting.
Om die stabiele teams te bereiken, wisselingen
in de bezetting te voorkomen en medewerkers
aan ons te binden wil Zozijn medewerkers
werkzekerheid en toekomstperspectief bieden
en daarmee de inhuur van externe flexkrachten
terugdringen. Het inrichten van een intern
uitzendbureau is één van de mogelijkheden om
dit te realiseren. Eerste kwartaal 2020 start het
interne uitzendbureau ZoProf.

werken. Deze zal als leidraad gebruikt worden
in alle zorgteam-overleggen en halfjaarlijkse
teamreflecties. OR en bestuurder beleggen dit
in een convenant.
6. Veilig werken tijdens coronacrisis (2020). In
maart 2020 is heel Nederland opgeschrikt
door het Covid 19-virus. Alles is erop gericht
om te voorkomen dat onze kwetsbare
cliënten en onze medewerkers een
coronabesmetting oplopen. Binnen enkele
weken zijn onze medewerkers geconfronteerd
met veel (ingrijpende) RIVM-richtlijnen en
interne protocollen, zoals: hygiënerichtlijn,
bezoekverbod, gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen, instructie bij
een uitbraak, instructie isolatie, nieuwe
schoonmaak- en reanimatierichtlijn. Deze
richtlijnen zijn te vinden via de button Corona
op MijnZozijn en zozijn.nl.

4.3 Opleidingen
Het opleidingsbeleid van Zozijn staat in het teken
van ‘Duurzaam bekwaam’. Om cliënten maximaal
tot bloei te laten komen, is het noodzakelijk
dat medewerkers vakbekwaam zijn en dat op
peil houden. Zij moeten zich in een veilig en
leerrijk werkklimaat blijvend kunnen ontwikkelen.
Gebaseerd onze opleidingsvisie en de leerlijnen
hebben we:
1.
het MijnZozijn Leerplein, het learning
managementsysteem (LMS), doorontwikkeld. Het
trainingsaanbod is toegankelijker gemaakt en
uitgebreid. De vakbekwaamheid van medewerkers
is inzichtelijk gemaakt.
2.
leren & ontwikkelen opgenomen in het
ontwikkelprogramma ‘Zózijn werkt’. Hiermee
borgen we dat leren en presteren zijn verbonden
met andere thema’s en ieder zich op zijn niveau
steeds kan blijven ontwikkelen.
Zie ons jaarverslag voor een compleet overzicht
van alle trainingen.

4.4 Vrijwilliger zijn bij
Zozijn
In de beleidsnota Informele zorg is het
vrijwilligersbeleid als volgt omschreven:
‘Vrijwilligers bieden cliënten de mogelijkheid
verdieping en verbreding te vinden bij
verschillende activiteiten en deel te nemen aan
de samenleving. Samen met een vrijwilliger
kan een cliënt nieuwe leerervaringen opdoen,
nieuwe contacten maken en een groter gevoel
van eigenwaarde krijgen. Vrijwilligers leveren een
wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van onze
cliënten. Zozijn hecht er belang aan de positie en
de status van vrijwilligers te verwoorden in een
duidelijke visie en samenhangend beleid. Eind
2019 hebben onze cliënten 694 vrijwilligers. Dat
zijn er 8 minder dan het jaar daarvoor.
Op de vernieuwde website van Zozijn is de
vrijwilligerspagina in een nieuw en verbeterd
jasje gestoken. Opvallend zijn de grote foto’s
van vrijwilligers en cliënten. De nieuwe website is
goed toegankelijk geworden op de verschillende
devices. Dit is belangrijk voor het werven van
nieuwe vrijwilligers. Toekomstige vrijwilligers
vinden hier de vacatures, verhalen van vrijwilligers,
FAQ en wat wij onze vrijwilligers bieden bij Zozijn.
De coördinator vrijwilligerswerk onderzoekt met
het project Eigen regie hoe cliënten meer regie
kunnen krijgen in het werven, binden en boeien
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van een vrijwilliger. Op één van de woonlocaties is
een pilot met vijf cliënten.
Helaas kunnen vanaf medio maart 2020 de
vrijwilligers vrijwel niet actief zijn door de
coronacrisis. Cliënten en vrijwilligers missen
elkaar!

“Het contact met Gerrit, maar ook
met de andere bewoners, is voor
mij ontzettend waardevol. Ze maken deel uit van een kwetsbare
groep mensen in onze samenleving. Dat ik wat voor hen kan betekenen, geeft inhoud aan mijn leven.
Het contact is heel persoonlijk en
direct, het gaat om hun dagelijkse
leven.”

Vrijwilliger Theo

Teamreflecties worden steeds gewoner in het primair proces en ook bij de stafdiensten. Ten opzichte
van 2018 zien we een toename van vragen over reflectie, intervisie en moreel beraad. De vragen gaan
over het lenen van bijvoorbeeld kaartspellen of de
reflectiewaaier, of over het inzetten van een procesbegeleider voor de teamreflectie.
Leren en ontwikkelen gaan niet zonder reflectie.
Reflectie is geïntegreerd in onze trainingen en
benoemd als belangrijk aspect, bijvoorbeeld in
de training ‘werken bij Zozijn’ voor nieuwe medewerkers en in de training ‘Coachen’. In de training
Coachen vanuit de dialoog (2020) leren coördinerend ondersteuners de basisvaardigheden aan en
krijgen ze tools voor het coachen van collega’s. Het
blijft ook mogelijk om een procesbegeleider ‘van
buiten het team’ te vragen. Teamreflectie is ook een
essentieel onderdeel bij de implementatie van de
zorgprogramma’s waarbij gedragswetenschappers
een belangrijke rol hebben.
Het is de bedoeling om de teamreflecties in de toekomst te registreren. Er wordt onderzocht hoe het
Learning Management Systeem (Mijn Zozijn Leerplein) daarvoor gebruikt kan worden.
Regio Oost-Veluwe
De regio Oost-Veluwe heeft in 2019 een nieuwe
regiodirecteur gekregen. Ook waren er wisselingen van managers en veel personele wisselingen
in diverse zorgteams. Die wisselingen hebben een
relatie met enerzijds de arbeidsmarkt en anderzijds
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Teamreflecties

de werkdruk en bovendien hebben ze impact op de
samenwerking in teams. Afgesproken is om teamreflecties binnen het teamoverleg een vaste plaats te
geven. Er vindt op dit moment nog geen registratie
van teamreflecties plaats.
Gedurende het jaar hebben verschillende teams
signalen gegeven dat er meer aandacht moest zijn
voor veiligheid, vertrouwen, feedback geven en
ontvangen en omgaan met incidenten. Het management heeft daarop teamcoaches ingezet. Zij
begeleiden teamsessies waarin reflectie het middel is om te komen tot inzicht, bewustwording en
ontwikkeling binnen het team. Soms ontstaan ook
vragen over persoonlijke of professionele ontwikkeling van individuele medewerkers. Dan kan individuele coaching ingezet worden.
In 2020 stelt een multidisciplinaire groep een plan
van aanpak op voor de teamreflecties in regio
Oost-Veluwe.

Verbeterpunten regio
Oost-Veluwe in 2020
•
•

•

Opstellen plan van aanpak
teamreflecties
Met aandacht voor veiligheid,
vertrouwen, feedback geven
en ontvangen en omgaan met
incidenten
Met registratie van de thema’s

Regio Achterhoek/De Liemers
De ambitie van regio Achterhoek/De Liemers is
dat ieder team tweemaal per jaar een teamreflectie heeft. Dit wordt nog niet gehaald. In 2019 heeft
bijna 60% van de teams aantoonbaar aan reflectie
gedaan. Het streven is om bij teamreflecties altijd
een procesbegeleider te vragen. Dit kan een manager, een gedragswetenschapper, een video interactie begeleider (VIB-er) of een teamcoach zijn.
In de regio zijn bijna alle teams geschoold in de
Presentiebenadering. Nieuwe medewerkers krijgen
een scholingsaanbod. Wat opvalt is dat medewerkers elkaar meer gaan bevragen tijdens de sessies.
Dit komt de openheid ten goede en is wellicht
het gevolg van meer geoefendheid in reflecteren.
Ook valt op dat de gesprekken steeds meer gaan
over het handelen. De frequentie waarmee teams
reflecteren verschilt erg. Ambulante teams reflec-

Manieren van
ondersteuning
bij individuele
en/of teamreflectie
•

•

•

•
•

•
•
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Individuele trajecten van coaching
of VIB, gericht op het persoonlijk
functioneren binnen Kind- &
Jeugdhulp
Begeleide intervisiegroepen
van Coördinerend pedagogisch
ondersteuners, gericht op eigen
functioneren en samenwerking met
Pedagogisch ondersteuners waarbij
verschillende werkvormen worden
gebruikt. De reflectie is gericht op
3 pijlers: technisch/instrumenteel,
normatief en persoonlijk
Intervisie Pedagogisch
ondersteuners, gericht op leren van
en met elkaar, soms gekoppeld met
VIB
Teamcoachtrajecten, gericht op
samenwerking, eigenaarschap,
communicatie, eigen deskundigheid
Themabijeenkomsten per team,
om inhoudelijk dieper op bepaalde
onderwerpen in te gaan waarbij
het eigen handelen en eigen
vaardigheden worden onderzocht
Moreel beraad, gericht op ethische
vragen
Individuele ondersteuning via de
oplossingsgerichte methode gericht
op systemisch werken binnen
gezinnen

Thema’s waarop regio
Achterhoek/De Liemers
het afgelopen jaar heeft
gereflecteerd
•
•
•
•
•
•

De individuele cliënt
Morele dilemma’s
Zijn we als team voldoende
toegerust?
Bejegening en communicatie
(teamgericht en cliëntgericht)
Veiligheid
Samenwerking met verwanten

teren vijf keer per jaar, teams van wooneenheden
reflecteren afhankelijk van de vragen van het team
en de manager. Ook de effectiviteit van de reflecties
is zeer divers. Er zijn teams die vooruitgang boeken
en meer diepgang ervaren door het reflecteren en
er zijn teams die vastzitten in patronen en weinig
vooruitkomen.
De komende periode gaan we werken aan het
toegankelijker maken en beter faciliteren van teamreflecties, zodat we het gewoon gaan vinden dat
reflectie hoort bij onze ontwikkeling als professional.

Sector Kind & Jeugdhulp
De sector Kind & Jeugdhulp biedt verschillende
dienstverleningsvormen voor kinderen met een
ontwikkelingsvraag. De Coördinerend pedagogisch
ondersteuners (CPO) hebben zich inmiddels SKJ-geregistreerd of zitten in een leertraject voor geregistreerd gezinsondersteuner.
Alle medewerkers binnen de sector reflecteren op
hun eigen rol in het bieden van de juiste zorg. Uitgangspunt is altijd dat als je met het kind werkt, je
werkt met het gezin. Systemisch werken is daardoor
een tweede natuur of moet dat worden.
Binnen de sector zijn meerdere teamcoaches werkzaam die op vraag van de teams of individuele medewerkers begeleiding bieden bij het reflecteren op
het dagelijkse werk. Daarnaast bieden er meerdere
VIB-ers begeleiding, waarbij er vooral gereflecteerd
wordt op basiscommunicatie en de interactie met
ouder en/of kind.

Regio De Graafschap/Salland
Binnen deze regio wordt door de teamcoaches op
vraag van de manager gewerkt. Er is één manager
(van de negen) die specifiek gevraagd heeft teamreflecties te doen. Dat wil niet zeggen dat er niet aan
teamreflectie is gedaan. Sommige managers kiezen
ervoor om het zelf met het team te doen dus zonder
de onafhankelijke teamcoach. In de regio hebben
62 teams aan een vorm van teamreflectie gedaan.
Sommige managers nodigen de teamcoach uit voor
themabesprekingen, afhankelijk van het thema kan
je die vaak ook zien als een vorm van teamreflectie.
Tevens zijn de teamcoaches ingezet bij teams waar
problemen waren. Het gaat dan bijna altijd over de
wijze van samenwerken met collega’s of mensen
buiten Zozijn en de communicatie binnen het team.
Tenslotte zijn de teamcoaches betrokken geweest
bij de uitwerking van het project Klein Geluk.
Geconcludeerd kan worden dat er qua teamreflectie nog een en ander ontwikkeld kan worden in de
regio De Graafschap/Salland. Vooral als het gaat
om het reflecteren op een methodische en cyclische
wijze. Het kan dus beter.

Regio De Graafschap/Salland
De sector NAH-Op Pad heeft tien teams (Hersenz,
Dagactiviteiten, Jobcoaches en zeven teams Wonen). Reflecteren gebeurt door middel van intervisie
(gemiddeld 4 x per jaar per team), individuele coaching en moreel beraad (naar behoefte).

Dromensessie
Dagbesteding Graafschap
Tijdens de dromensessie dachten
medewerkers na over de vraag: Wat is
mijn ideale droombaan? “Zo leuk om
te horen welke ideeën medewerkers
hebben. Het gaf veel energie”. Daarnaast
ging ieder team kijken naar zijn visie, wat
gaat goed, wat kan beter, enzovoorts.
Deze visie is op papier gezet. Vervolgens
kozen alle medewerkers de groep waar
ze op zouden willen werken. In overleg
met de medewerkers is een nieuwe
indeling gemaakt met zeer verrassende
keuzes. Het doel om elke medewerker
op de juiste plek te krijgen, is bereikt.
Uitvoering volgt in 2020. Wederom geldt:
“Een medewerker die met plezier werkt,
straalt dit uit naar de cliënt”.

•

•
Een greep uit de activiteiten in 2019
• In 2019 is het project Klein Geluk uitgevoerd op
dagbesteding Doesburg. Medewerkers voeren
vanuit de dialoog en gelijkwaardigheid een
gesprek in de driehoek cliënt, verwant en professional over wat klein geluk voor eenieder is.
Dit kan leiden tot nieuwe doelen.

•

Op de Meestersstraat en op de Lenthof is de
tijdsmeting “Day in a live off” in 2018 afgenomen. Dit is een meetinstrument voor werkdrukbeleving. De uitkomsten zijn in de teams
besproken en hebben geleid tot meer bewustwording op onderdelen van het werk.
Op de Meestersstraat Training zijn visie, missie
en doelstellingen voor een nieuwe verbeterde
methode van training opgesteld. Dit zal in 2020
verder uitgewerkt worden. Deze verbeterslag op
inhoud wordt ook ondersteund in de intervisie.
Op de Meestersstraat Wonen loopt een traject
met als thema’s: communicatie, feedback en
samenwerking.

Activiteiten in 2020
In 2020 zullen onder andere de volgende activiteiten plaatsvinden:
• Het project Klein Geluk wordt op meer locaties
ingezet.
• Alle medewerkers die nog niet de cursus ‘Hooi
op je vork’ hebben gehad zullen deze krijgen
in 2020/2021. Deze cursus zit in een nieuw jasje:
methodisch werken gecombineerd met
intervisie.
• Cursus basiscoaching: doelstelling is dat alle
persoonlijk begeleiders deze cursus volgen.
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Wat gaat er gebeuren?

Hoe?

Wie is
verantwoordelijk?

Doorontwikkelen zorgprogramma’s Terts en Kwint
(§ 2.1)
Meer bekendheid geven aan de handboek-zorgprogramma’s (§ 2.1)
Onderzoeken effectiviteit van zorgprogramma’s
Terts en Kwint
Doorontwikkelen van ECD: waaronder rapportage
en communicatie zorgadministratie met
aandachtspunten uit interne audits (§ 2.2)
95% actuele zorgplannen (§ 2.2)
Uitvoeren van pilot cliëntenportaal CarenZorgt
(voorjaar), evaluatie (zomer) en verdere uitrol (najaar)
(§ 2.2)
Verbeteren applicatie auditmanagement
(SharePoint) (§ 2.3)
Verbeteren medicatieproces op basis van
bevindingen Thermometer IVM (§ 2.3)

In maandelijkse bijeenkomsten

Werkgroep Metis

Uitbreiden toepassing Iprova (huiselijk geweld en
kindersmishandeling, datalekken, enz.) (§ 2.3)
Verbeteren Valpreventie met verslaglegging,
scholing, handelingsinstructie en opvolging
valincidenten (§ 2.3)
Implementeren Wzd (2020 overgangsjaar) (§ 2.4)
Scholing Wzd (§ 2.4)
Naamsbekendheid Zorglab vergroten,
professionaliseren uitleen en uitvoeren programma
Digitale vaardigheden en zorgtechnologie (§ 2.5)
Adviseren bestuurder o.b.v.
cliënttevredenheidsonderzoek 2019/20 (§ 3.3)
Opstellen nieuwe Medezeggenschapsregeling
(WMCZ) (§ 3.4)
Doorontwikkelen teamreflecties inclusief registratie
(HST 5)
Versterken positie aandachtsfunctionarissen
vrijwilligers, en daarmee samenwerking cliëntmedewerker-vrijwilliger (§ 4.4)
Uitwerken en afstemmen acties Kern- en Popup-teams (werving, selectie, vitaliteit, roosteren,
verzuimreductie, ‘meer vaste gezichten’ en intern
Uitzendbureau ZoProf (HST 4)
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Vakgroep GW’ers
O.b.v. extern onderzoekdesign
PvA van werkgroep
ONS

Saxion Hogeschool

Sturen via dashboard
Pilotplan van werkgroep ONS

Kwaliteitsbureau/F&C
ZAB

Opgesteld programma
van eisen
PvA genees-middelencie bij bevindingen
IVM
Configureren applicatie met inhoudsdeskundigen

Kwaliteitsbureau

Op te stellen Meerjarenplan

Kennisteam Valpreventie

ZAB

Geneesmiddelencommissie
Kwaliteitsbureau

Projectgroep Wzd
Conform programma

Adviesbrief

Met geformeerde
werkgroep

PO&O/Opleidingen
Zorglab

Bureau Medezeggenschap/ werkgroep CEO
CCR/CVR
Bureau Medezeggenschap
PO&O/Opleidingen
PO&O/Vrijwilligers

Programma Zózijn
Werkt

PO&O

HOOFDSTUK

In dit rapport is gekeken naar dingen die goed gaan, maar ook naar dingen die beter kunnen.
Het perspectief van de cliënt is hierin het belangrijkst. In het onderstaande overzicht staan de
onderwerpen waarmee Zozijn beoogt te verbeteren. Daarna volgt een samenvattend overzicht
van de vorige agenda.

6

Verbeteragenda

Realisatie vorige agenda
Wat is er gebeurd in 2019?

Wie is verantwoordelijk?

Eigen cliënttevredenheidsonderzoek

CCR/CVR met Kwaliteitsbureau
PO&O en Kwaliteitsbureau

Onderzoeken teamreflecties (registratie/methodieken)
Versterking positionering aandachtsfunctionarissen
vrijwilligers, en daarmee samenwerking cliënt-mede-werker-vrijwilliger
Voorstel EHBO voor vrijwilligers via Zozijn toetsen op
haalbaarheid
Meer bekendheid geven aan de handboekzorgprogramma’s
Het invoeren van ONS Zorgdossier, inclusief risicoinventarisaties als onderdeel van het persoonsbeeld
Het invoeren van een (Carenzorgt) cliëntenportaal

PO&O/Vrijwilligers

Invoering van Terts en Kwint faseren en verdiepen:
2e cohort Kwint later, Masterclasses, scholingen
management, scholingen/instructies zorgteams
Verwanten betrekken bij de zorgprogramma’s
(themadag)

ZAB en zorgdirectie

Invoeren van nieuwe meldingsapplicatie iProva

Kwaliteitsbureau

2e ronde locatiebezoeken door Medicatiecommissie

Geneesmiddelencommissie

Cursus Valpreventie voor aandachtsfunctionarissen

Kennisteam Valpreventie

Voorbereiden nieuwe Wzd

ZAB

Focus op P-beleid met werving, selectie, vitaliteit,
roosteren, verzuimreductie, binding (‘meer vaste
gezichten)
Medezeggenschap betrekken conform nieuwe wet en
vanuit visie
Bekendheid Zozijnschool vergroten

PO&O

Ja		
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Nee

Loopt door

PO&O/Vrijwilligers
Vakgroep GW’ers in Masterclasses
ZAB
ZAB

Bureau medezeggenschap

Bureau medezeggenschap
Zozijnschool/PR&C

Gerealiseerd?

Mei 2020, alle rechten voorbehouden

