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1.1 Zozijn in het kort
Zozijn levert al meer dan 60 jaar zorg en 
ondersteuning aan mensen met een verstandelijke 
beperking, kinderen met ontwikkelings- en 
opvoedvragen en mensen met niet aangeboren 
hersenletsel (NAH). Onze 4.300 cliënten zijn 
in 2020 ondersteund door ruim 2.600 Zozijn-
medewerkers. Cliënten kunnen daardoor zoveel als 
mogelijk een gezond en fijn leven leiden. Cliënten 
en verwanten definiëren ‘goede zorg’ als: “zorg 
vanuit de voorgenomen grondhouding, conform 
de afgesproken methodieken en zorgplannen en 
gebaseerd op ervaren gezondheid, welbevinden 
en veiligheid’’. Dit is onze leidraad voor kwaliteit.

We werken vanuit het vertrekpunt dat ieder mens 
uniek en gelijkwaardig is. Zozijn wil mensen tot 
bloei laten komen. Vanuit een gelijkwaardige 
dialoog streven we naar regie van de cliënt op 
zijn eigen leven. In ons werk zijn we liefdevol, 
vakkundig en vindingrijk. Onze volledige missie en 
visie staat op zozijn.nl.

Zozijn biedt zorg en ondersteuning in drie regio’s 
en twee sectoren. De financiering is volgens de 
Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Ruim 40% 
van onze cliënten ontvangt zorg via de Wlz. Dit 
bepaalt ruim 80% van de omzet.

1.2 Het jaar 2020, de invloed van Covid-19
2020 gaat de geschiedenis in als het ‘Corona-jaar’. 
Ook bij Zozijn heeft dit virus veel impact (gehad). 
We zijn bedroefd dat er drie cliënten en een 
medewerker aan Corona zijn overleden.
Veel cliënten en verwanten vonden de 
maatregelen erg lastig. Zes weken lang geen 
knuffels, je familie niet zien, geen vaste 
dagindeling, ándere dagbesteding, minder 
bezoek. En je moest ook nog eens die benauwde 
mondmaskers op. 

Hulde aan alle cliënten en verwanten die veel 
begrip hebben getoond en zich aan alle regels 
hebben gehouden! 

   HOOFDSTUK 1
“Het is zo erg om al die weken 
je kind niet te zien, te horen en 
te knuffelen. Ik leef thuis als een 
kluizenaar om maar niet besmet 
te raken en dan mag ik door het 
bezoekverbod niet in de woning 
komen. Het maakt me wanho-
pig. En Zozijn moet ons beter 
uitleggen waarom die strikte 
regels er zijn’’

 - Moeder van een kind dat woont in De 
Toren in Wilp  - 

https://www.zozijn.nl/over-zozijn/onze-grondhouding
https://www.zozijn.nl/over-zozijn/onze-grondhouding
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De centrale cliëntenraad (CCR) en de centrale 
verwantenraad (CVR) hebben alle medewerkers 
een hart onder de riem gestoken met brieven en 
een digitaal bloemetje. Tijdens het schrijven van 
dit rapport wordt het vaccinatieplan uitgevoerd. 
We hopen dat het vaccineren ons weer meer 
vrijheid gaat geven.

Ook de medewerkers hebben het zwaar. Er is 
angst om cliënten, collega’s of het thuisfront 
te besmetten of om zelf besmet te raken. Er is 
extra inzet nodig om de roosters rond te krijgen 
en het werken volgens de protocollen en met 
beschermende middelen kost tijd en energie.

Het uitbraakteam 
Toen Corona uitbrak is de infectiepreventie-
commissie meteen betrokken. Deze commissie 
heeft direct een uitbraakteam samengesteld. 
Het uitbraakteam bestaat uit: een Arts 
Verstandelijk Gehandicapten (AVG), een 
praktijkverpleegkundige, een veiligheidskundige, 
een manager en de directeur Zorg, Advies & 
Behandeling. 

Tijdens de pieken van de besmettingscijfers 
heeft het uitbraakteam dagelijks overleg over 
de casuïstiek van cliënten en locaties. Ook in 
het weekend. Alle cliënten met klachten worden 
besproken. Zij worden laagdrempelig getest en 
gevolgd. 

Het uitbraakteam bespreekt elke week (tijdens 
de pieken vaker) beleid, richtlijnen en landelijke 

ontwikkelingen. Belangrijke onderwerpen waren: 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), 
testen en wel of niet aan het werk, isolatie- en 
quarantaine, instructies bij (verdenking van) 
Corona, reiniging en desinfectie, Corona-unit, 
logeren en bezoek en ventilatie. Het uitbraakteam 
stelt adviezen op die het Management Overleg 
moet vaststellen

Management Overleg (MO) en beleid
Er is wekelijks Corona-overleg op directieniveau. 
Bij urgente situaties wordt een spoedoverleg met 
locatiemanager, zorgdirectie en uitbraakteam 
georganiseerd. Het Corona MO-overleg heeft -op 
basis van de landelijke richtlijnen en de adviezen 
van het Zozijn Uitbraakteam- beleid vastgesteld en 
gecommuniceerd. Een greep hieruit:

• Testen medewerkers en cliënten: Zozijn 
heeft zelf een teststraat ingericht toen het 
testen van medewerkers lang duurde en 
het voor cliënten moeilijk was om naar een 
teststraat te gaan. Hiervoor zijn medewerkers 
op locaties opgeleid. Testen gebeurt onder 
de verantwoordelijkheid van de arts van het 
uitbraakteam. Bij een positief geteste cliënt 
informeert het uitbraakteam de GGD. Bron- en 
contactonderzoek doet de betrokken manager 
met het uitbraakteam.

• Corona-unit: In mei 2020 is een Corona-
unit in Wilp opengegaan voor cliënten van 
Zozijn en voor andere VG-instellingen in de 
regio IJsselland. De unit met 10 bedden is 
ingericht om zieke Corona-patiënten te kunnen 
verzorgen met getraind personeel, zuurstof 
en extra medisch toezicht. Omdat cliënten 

“Dit team heeft zoveel meege-
maakt en ik ben zo trots op deze 
medewerkers. Ze gaan maar 
door, draaien extra diensten, 
slapen thuis soms zelfs op zolder 
zodat ze niet besmet kunnen 
worden of hun gezin kunnen 
besmetten. Ze zijn er allemaal 
bij een Teams-vergadering ’s 
avonds. Ik wil de medewerkers 
echt veel aandacht geven.’’

 - Manager van een woning  
met een forse uitbraak  - 

Cliënten met klachten

In 2020 zijn 582 cliënten met klachten door 
het uitbraakteam gevolgd. Bij 68 cliënten 
is Corona vastgesteld.

6868

514514

Wel coronaGeen corona
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allen in hun woning verzorgd zijn, is de unit 
niet gebruikt. In januari 2021 is de Corona-unit 
opgeheven. 

• Vaccinaties in 2021: Vanaf half december 
2020 zijn er voorbereidingen getroffen voor de 
vaccinatie van zowel medewerkers als cliënten. 
De 2 vaccinatierondes voor de wooncliënten 
door eigen prikteams zijn goed verlopen. Alle 
andere cliënten worden gevaccineerd door 
hun huisarts of de GGD.

Informatie en communicatie
Iedereen wordt op de hoogte gehouden met 
tenminste een wekelijkse update via de mailbox, 
MijnZozijn en de website www.zozijn.nl. Verwanten 
kunnen op de website altijd de laatste stand van 
zaken vinden en een overzicht van geldende 
maatregelen.
Informatiesite voor medewerkers: Op MijnZozijn-
Corona staat een informatiepagina met informatie 
over klachten, testbeleid, PBM en werkinstructies 
bij (verdenking van) Corona. En er is praktische 
informatie over mentale ondersteuning en over 
werken en overleggen op afstand. 
Pandemie-mailbox: Via de ‘pandemie-mailbox’ 
kunnen medewerkers en verwanten al hun 
vragen over Corona stellen. De vragen worden 

beantwoord door medewerkers van het 
uitbraakteam, communicatieteam en PO&O.

1.4 Werkwijze bij dit Kwaliteitsrapport 
Dit is het vierde kwaliteitsrapport van Zozijn. 
Het rapport is opgesteld in samenspraak met 
cliënten en verwanten in de periode november 
2020 tot en met mei 2021. De aanbevelingen van 
cliënten, verwanten, Ondernemingsraad (OR) en 
de Raad van Toezicht (RvT) zijn verwerkt. Door 
Corona hebben we geen externe visitatie kunnen 
organiseren. We gaan ervan uit dat het volgend 
jaar lukt een externe visitatiepartner te vinden.

“Het prikken was echt  
supergoed geregeld!”

 - Cliënt van De Lathmer  - 
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   HOOFDSTUK 2

Status zorgplannen

57% van de zorgplannen is het afgelopen 
jaar besproken en bijgesteld. 30% van de 
cliënten heeft een concept-zorgplan. De 
overige 13% heeft een zorgplan ouder 
dan een jaar. We willen meer actuele 
zorgplannen, maar het is begrijpelijk 
dat dit jaar de besprekingen aangepast 
(online), later of niet zijn geweest.

57%57%30%30%

13%13%

Vervallen

Actueel
Op/bijgesteld of concept

2.1 Cliëntendossier en zorgplannen
We gebruiken ONS van Nedap voor de 
zorgadministratie en voor het zorgdossier. Met 
een dashboard sturen we vanaf 2020 actief op 
het vastleggen van gegevens en afspraken in het 
zorgdossier. En op de ‘actualiteitsscore’ van de 
zorgplannen. Op dit moment heeft 98,7% van 
onze Wlz-cliënten een zorgplan.
Om te zorgen dat ONS goed blijft aansluiten 
bij wat medewerkers en cliënten nodig 
hebben, blijven we continu verbeteren. Met 
de doorontwikkeling zijn al verbeteringen/ 
aanpassingen aangebracht in het zorgdossier. We 
zijn afhankelijk van de ontwikkelagenda van de 
software leverancier en ons functioneel beheer 
Zorg stemt het jaarplan hierop af.

2.2 Toegang tot je eigen zorgdossier
Cliënten kunnen digitaal toegang krijgen tot hun 
eigen dossier. Na een zorgvuldige voorbereiding 
door een werkgroep en een pilot heeft ook de OR 
ingestemd met de start van het cliëntenportaal 
Caren. De eerdere zorgen die de OR had over 
privacy en de veiligheid van medewerkers zijn 
weggenomen. Uitgangspunten bij het invoeren 
van het cliëntenportaal zijn:
• elk dossier heeft maximaal één meelezer
• de naam van de medewerker is niet zichtbaar
• het berichtenverkeer staat uit (alleen 

leesrechten)
• er is scholing van medewerkers: e-learning én 

contactscholing.



Een werkgroep met OR-leden, functioneel beheer, 
opleidingen, communicatie en de Zozijnschool 
doet vanaf september 2020 de implementatie 
van het cliëntenportaal. De e-learning en 
contactscholing gebeuren locatie voor locatie. 
Een teamcoach spreekt in de contactscholing 
met het team over gevoeligheid van rapportages, 
ethische dilemma’s, complexe gezinssituaties, 
enz. De unit Opleiden ontwikkelde een digitale 
‘contactscholing’ zodat deze scholing in Corona-
tijd toch doorgaat.

Na de teamscholing ontvangen de medewerkers 
een zakboekje ‘Rapporteren bij Zozijn’. Zodra 
een team geschoold is, worden de zorgdossiers 
gedeeld met de cliënten/verwanten van die 
locatie. Op 1 januari 2021 kunnen cliënten op 66 
locaties Caren gebruiken. 115 locaties volgen in 
2021. In september 2021 is er een brede evaluatie. 
Met de uitkomsten beoordelen we, samen met de 
OR, CCR en CVR, of de uitgangspunten aangepast 
worden

2.3 HOY-app voor communicatie
De sector Kind & Jeugd gebruikt de HOY-app 
voor de communicatie met ouders en verzorgers. 
K&J Oost-Veluwe, Wonen Doesburg en de 
Grimberg volgen in mei/juni. De Hoy-app is één 
centraal digitaal communicatiekanaal die e-mail, 
Whatsapp, nieuwsbrieven en papieren formulieren 
vervangt. ONS en Caren blijven we gebruiken 
voor de inhoudelijke communicatie rondom het 
zorgplan. De app is enthousiast ontvangen door 
ouders en medewerkers.

2.4 De nieuwe wet over onvrijwillige zorg
De zorg voor mensen met een beperking moet 
altijd zoveel mogelijk op vrijwillige basis zijn. Soms 
kunnen mensen met een verstandelijke beperking 
niet goed (meer) zelf inschatten wat goed voor 

hen is. De Wet zorg en dwang (Wzd) geeft 
mogelijkheden om toch de noodzakelijke zorg te 
bieden. De Wzd sluit aan bij de visie van Zozijn: De 
cliënt ervaart geen onvrijwillige zorg tenzij…
2020 is het overgangsjaar voor het werken 
volgens de nieuwe wet. Het beleid is ontwikkeld, 
de Wzd-commissie samengesteld en de Wzd-
functionarissen zijn benoemd. De oude BOPZ-
maatregelen zijn via een stappenplan beoordeeld 
en zo nodig omgezet naar nieuwe Wzd-
maatregelen. 
Alle medewerkers zijn geschoold en kunnen 
onvrijwillige zorg signaleren en herkennen. Ze 
werken samen met de cliënt en/of de wettelijk 
vertegenwoordiger in het doorlopen van het Wzd-
stappenplan. De 1e stap is gezet als de maatregel 
besproken is in de zorgplanbespreking. De 
maatregel wordt dan in het zorgplan gezet. Daarna 
beoordeelt een Wzd-functionaris de maatregel. 
Hogeschool Saxion onderzoekt al enkele jaren de 
effectiviteit van de methodiek-zorgprogramma’s 
Terts en Kwint. We komen tot een vollediger beeld 
van de geschiedenis en behoeften van een cliënt, 
én we hebben handvatten om de cliënt beter en 
eenduidiger te ondersteunen.
De werking van Terts (ondersteunings-intensief) 
is onderzocht bij 75 cliënten en de resultaten zijn 
onlangs opgeleverd. De werking van Kwint (zorg-
intensief) wordt onderzocht bij 50 cliënten, het 
onderzoek loopt tot en met 2021.

7

“Het heeft even geduurd voor-
dat ik doorhad dat wat ik als ou-
der zie op Caren niet hetzelfde 
is als wat de medewerker op zijn 
scherm ziet. En het is jammer 
dat ik zelf de dagrapportage 
niet kan aanvullen. Het zou zo 
handig zijn om erin te schrijven 
dat er tijdens het weekend epi-
leptische aanvallen zijn geweest 
en hoe het verloop was. Als we 
dan een afspraak met de neuro-
loog hebben, dan heb ik als ou-
der het hele beeld over een paar 
maanden op een rijtje. Helaas 
kan dat niet’’.

 - Vader van een volwassen cliënt  - 
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Wzd-categorie Onvrijwillige 
zorg

Vrijwillig volgens  
stappenplan

Totaal

1. Het toedienen van vocht, voeding en 
medicatie en medische (be)handelingen 

37 576 613

2. Het beperken van de bewegingsvrijheid 184 782 966

3. Insluiten (ook separatie) 81 308 389

4. Toezicht op de cliënt 8 1 9

5. Onderzoek van kleding of lichaam 2 2

6. Onderzoek van woonruimte op drugs 
en gevaarlijke voorwerpen

5 5

7. Controle op drugs 0 0 0

8. Beperking in het inrichten van het eigen 
leven 

85 85

9. Beperking in het ontvangen van bezoek 2 2

Totaal 404 1667 2071

2.5 (Zorg)programma’s en onderzoeken die 
bijdragen aan goede cliëntenzorg 

Zorgprogramma’s 
Hogeschool Saxion onderzoekt al enkele jaren de 
effectiviteit van de methodiek-zorgprogramma’s 
Terts en Kwint. We komen tot een vollediger beeld 
van de geschiedenis en behoeften van een cliënt, 
én we hebben handvatten om de cliënt beter en 
eenduidiger te ondersteunen.
De werking van Terts (ondersteunings-intensief) 
is onderzocht bij 75 cliënten en de resultaten zijn 
onlangs opgeleverd. De werking van Kwint (zorg-
intensief) wordt onderzocht bij 50 cliënten, het 
onderzoek loopt tot en met 2021.
De Metis-groep is intensief bezig met het 
verder ontwikkelen van de zorgprogramma’s en 
we verwachten dat er in 2022 een grondslag 
en zorgprogramma is voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Dit komt beschikbaar 
voor geïnteresseerden binnen en buiten Zozijn.

Naast methodiek-zorgprogramma’s zijn er ook 
vier handboek-zorgprogramma’s voor ouder 
wordende cliënten, cliënten met niet-aangeboren 
hersenletsel, cliënten met een licht verstandelijke 
beperking en jonge kinderen.

Programma Digi-vaardig en Zorgtechnologie
In het Programma Digitale vaardigheden en 
Zorgtechnologie werken de afdeling ICT, de 
Nachtdienst, de Zozijnschool, de Unit Opleiden 
en het Zorglab samen. Zij willen de digitale 
vaardigheden van cliënten en medewerkers 
vergroten. En zij zoeken zinvolle zorgtechnologie 
en domotica. 
Digitale vaardigheden verwerf je via een zelftest, 
scholing en met digi-coaches. Door samenwerking 

Ontwikkeling aard van de meldingen
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met andere organisaties, via pilots en door een 
catalogus met uitleen-producten te maken kunnen 
we meer zorgtechnologie inzetten. 
Zozijn doet mee met het project Slaap Lekker!, 
mogelijk gemaakt door VWS. Het doel is de 
slaap bij volwassen cliënten met een matig tot 
ernstig verstandelijke beperking te verbeteren. 
Dit doen we door slaapproblemen te meten 
en te analyseren. Bij 12 tot 15 cliënten op vier 
pilotlocaties worden interventies ingezet. De 
resultaten worden onderzocht door Vilans en 
Slaap lekker! loopt tot eind 2021.

Overige onderzoeken
De zorgprogramma’s worden door-ontwikkeld 
volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. 
Naast de werkgroep Metis, is een onderzoeker 
aangesteld. Ook zijn er onderzoeken naar 
bijvoorbeeld de ervaringen van verwanten in 
Corona-tijd bij de sector K&J en de palliatieve 
ondersteuning.

2.6 Interne audits 
In 2020 zijn in totaal 88 audits gehouden, waarvan 
64 audits op locatie en 24 audits met managers. 
In 2020 is in regio Oost-Veluwe, op verzoek van 
de regiodirecteur, een inhaalslag gemaakt bij de 
audits met de managers. Vanwege Corona zijn er 
minder audits afgenomen, bijvoorbeeld door de 
(tijdelijke) sluiting van dagbestedingslocaties. Met 
audits-op-afstand (via Teams) is een groot deel 
van de audits op woonlocaties toch gehouden. 
De speerpunten waren: het cliëntdossier 

(correctheid, volledigheid en actualiteit) en 
gegevensbescherming en informatie-veiligheid. 
Met de Functionaris Gegevensbescherming is 
een vragenset opgesteld die goed aansluit bij 
de dagelijkse gang van zaken op woningen en 
dagcentra. 

van de gedragsweten-
schappers wordt  
ingezet voor  
wetenschappelijk  
onderzoek

5%

In totaal zijn er 215 verbeterpunten geconstateerd, 
verdeeld over een breed aantal onderwerpen. 
De resultaten zijn per regio en uitgewerkt in 
rapportages en met de belanghebbenden 
besproken.In vergelijking met 2019 is het 
aantal verbeterpunten gedaald. De meeste 
vooruitgang zien we bij: risico-inventarisatie 
en begeleidingsafspraken, onvrijwillige zorg, 
opvolging medicatierichtlijnen en BIG bevoegd- 
en bekwaamheden. Dit is te verklaren omdat er bij 
deze onderwerpen nieuw beleid geldt. Ook zijn 
er nieuwe formats in ONS en is de scholing Wzd 

geweest. 
Er zijn meer verbeterpunten bij het evalueren 
en ondertekenen van de zorgplannen en het 
omgaan met privacy en cliëntgegevens dan in 
2019. Het evalueren, bijstellen en ondertekenen 
van zorgplannen is door de Corona-maatregelen 
verstoord geraakt. Door onze focus op privacy 
en de uitgebreidere vragenset zijn daar meer 
verbeterpunten dan voorheen geconstateerd. 
Met een toenemende bewustwording en de 
uitgewerkte verbeteracties verwachten we voor 
2021 een daling.

1717

55

1616

1212

1414

Regio Achterhoek de Liemers: 12

Regio Oost-Veluwe: 14
Regio Salland/ De Graafschap: 12

Sector NAH: 5
Sector Kind & Jeugd: 16

In 2020 zijn in totaal 88 audits gehouden, 
waarvan 64 audits op locatie en 24 audits 
met managers. De audits waren als volgt 
verdeeld over de verschillende regio’s en 
sectoren:

Aantal interne audits

1212

1616

55
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Naast de audits in het primair proces is in 2020 
gewerkt aan:
• duidelijker informatie over bevindingen en 

verbeterplannen
• toetsen van kwaliteit en veiligheid bij 

onderaannemers, op aanvraag van managers/
jobcoaches

• toetsen van Gegevensbescherming en 
Informatieveiligheid bij de stafdiensten. Er zijn 
nulmetingen gedaan bij meerdere stafdiensten. 
De resultaten daarvan zijn teruggekoppeld 

naar de betreffende managers. De audits 
volgen in 2021.

• een programma-van-eisen en het selecteren 
van een applicatie die het proces van de 
interne audits ondersteunt

• de periodieke HKZ-audit, een half jaar later 
gehouden door Corona, en alleen bij directie 
en staf. Bij de hercertificerings-audit in juni 
2021 worden ook de locaties weer geaudit, zij 
het ‘op afstand’.   

2.7 Incidenten cliëntenzorg  
en arbeidsongevallen
We gebruiken de module Melden & Analyseren 
van Infoland voor het Melden van Incidenten 
Cliëntenzorg en Arbeidsongevallen (MICA). De 
meldingen worden automatisch gekoppeld aan 
het juiste cliëntdossier, waardoor medewerkers 
incidenten maar één keer registreren. Met de 
module worden ook de arbeidsongevallen 
geregistreerd. In 2020 is een formulier 
toegevoegd voor het melden van ’gevaarlijke 
situaties’. De meldformulieren zijn vanaf 2021 
ook beschikbaar via een app, zodat ze ook op 
smartphones en tablets kunnen worden ingevuld.

Het aantal meldingen is in 2020 flink toegenomen 
met ruim tweeënhalfduizend meldingen. Een 
groot deel van die toename lijkt, mede op grond 
van de reacties van eindgebruikers, te worden 
veroorzaakt doordat de nieuwe applicatie 
beter werkt. Ook de toegenomen aandacht 
voor cliëntveiligheid van de afgelopen jaren 
lijkt het veiligheidsbewustzijn, en daarmee de 
meldingsbereidheid, te stimuleren. Denk bij 
die toegenomen aandacht onder andere aan 
de invoering van de risico-inventarisatie op 
individueel cliëntniveau.

Soort incident 2019 2020

Grensoverschrijdend gedrag 4.291 5.858

Medicatie-incidenten 1.371 1.972

Valincidenten 559 733

Weglopen/vermissing 263 261

Verwonding 304 305

Overig 162 347

Verslikken/stikken 53 74

Prik-/bijtaccident 41 72

Incidenten met onvrijwillige 
zorg / vrijheidsbeperkende 
maatregelen

13 29

Totaal 7.057 9.651

Ontwikkeling aantal incidenten

Top 10 verbeterpunten 2019-2020
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Inzoomen op grensoverschrijdend gedrag
Het percentage ‘grensoverschrijdend gedrag’ 
(ruim 60%) is gelijk aan voorgaande jaren. Bij 
driekwart gaat het om grensoverschrijdend 
gedrag van cliënt naar medewerker. Eén kwart is 
grensoverschrijdend gedrag van cliënt naar cliënt. 
Vanwege de doelgroep met intensieve 
gedragsvragen en vanwege het aantal meldingen 
investeren we tijd en geld in de Focustrainingen. 
Zij gaan als eerste groep weer door bij Corona-
versoepelingen.

Inzoomen op medicatieveiligheid
De landelijke ontwikkelingen voor medicatiebeleid 
worden gevolgd en vertaald naar Zozijn-
beleid. Vanaf begin 2020 geldt een herzien 
beleid “medicatieveiligheid”. De plannen voor 
implementatie en deskundigheidsbevordering 
worden centraal ontwikkeld en de uitvoering 
wordt gemonitord. Alle locaties worden 
gemonitord via specifieke medicatie-audits.
De medicatie-audits van locaties met verblijf 
en behandeling zijn ‘op afstand’ gehouden. 
Verbeterplannen zijn opgesteld en controles zijn 
afgesproken. 

Een verbetertraject “medicatieveiligheid” voor 
alle locaties zonder behandeling (logeren, 
dagbesteding, wonen) is gestart. Op alle locaties 
is online een nulmeting uitgevoerd. In 2021 
worden de verbeteringen op deze locaties 
doorgevoerd. 
Ook de verbeterpunten uit de ‘Thermometer’ van 
het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik 
(IVM) worden verder opgepakt en verbeterd. 

Calamiteitenonderzoek
De uitvoering van ‘calamiteitenonderzoeken’ 
is belegd bij het Kwaliteitsbureau. Een nieuwe 
procedure is vastgesteld en de pool van interne 
onderzoekers is uitgebreid en opgeleid. In 
2020 is er één calamiteit geweest in de regio 
Oost-Veluwe. Deze is bij de Inspectie gemeld. 
Daarna is een intern onderzoek gedaan met een 
onafhankelijke, externe voorzitter. De Inspectie 
heeft het onderzoeksrapport en bijbehorend 
verbeterplan goedgekeurd.

2.8 Klachten en meldingen
We hebben een Meldpunt Klachten en 
onvrede met een klachtenfunctionaris, drie 
vertrouwenspersonen en een vertrouwenspersoon 
Wzd, aangewezen door de zorgkantoren. De 
nieuwe vertrouwenspersoon sluit aan bij het 
meldpunt van Zozijn. In 2021 gaan we uitleggen 
in welke situaties een cliënt ondersteuning krijgt 

Aandachtspunten 2021 
bij Medicatieveiligheid

• In 2021 wordt een digitaal 
aftekensysteem voor medicatie in 
de regio Oost-Veluwe ingevoerd. In 
Salland werkt dit al helemaal en in De 
Graafschap gedeeltelijk. 

• We gaan verder met het 
verbetertraject “medicatieveiligheid 
voor locaties zonder behandeling”.

Aard melding 2020 2019 2018 2017

Zorg en ondersteuning 17 25 23 17

Bejegening 5 5 6 10

Veiligheid 2 3 3 2

Persoonlijke problemen 9 14 8 13

Communicatie 8 6 6 3

Samenwerking 13 12 6 10

Overlast 1 1 1 1

Totaal 55 66 53 56

Ontwikkeling aard van de meldingen
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Meldingen seksueel overschrijdend gedrag 
Medewerkers moeten (een vermoeden van) 
seksueel misbruik melden. Het meldteam Seksueel 
misbruik met geschoolde gedragswetenschappers 
wordt altijd betrokken bij meldingen. Er 
werden in 2020 11 meldingen bij het Meldteam 
gedaan. Drie van cliënt naar cliënt en acht van 
cliënt naar derden. Het jaar daarvoor waren 
er drie meldingen. In meerdere situaties is de 
Zedenpolitie en ‘Veilig Thuis’ betrokken.
We gebruiken een protocol met een beslisboom 
om te bepalen welke van de twee procedures 
gevolgd moet worden:
• de procedure bij vage vermoedens van 

seksueel misbruik of
• de procedure bij zeer gegronde vermoedens 

van seksueel misbruik. De vindbaarheid en de 
bekendheid van de procedures kunnen beter.

Zodra er een melding is, vormt zich een caseteam, 
dat een draaiboek opstelt voor de betrokkenen. 
We hebben een groep speciaal opgeleide 
gedragswetenschappers, de taxateurs, die de 
melding onderzoeken. Er zijn 10 taxatiegesprekken 

in 2020.
Naast bovengenoemde meldingen bij het 
Meldteam zijn er ook incidentmeldingen 
seksueel overschrijdend gedrag (SOG) in de 
MICA-applicatie gedaan. Deze worden ook 
door het Meldteam geanalyseerd en waar 
nodig opgevolgd. In totaal zijn er in 2020 90 
incidentmeldingen van seksueel overschrijdend 
gedrag gedaan in de applicatie. 

Aard melding Cliënt Medewerker Verwant Anders Totaal

Zorg en ondersteuning 1 2 1 1 5 

Bejegening 2 3 3 0 8 

Veiligheid 0 0 0 1 1 

Persoonlijke problemen 3 1 3 2 9 

Communicatie 1 4 7 1 13 

Samenwerking 8 0 9 0 17 

Overlast 0 2 0 0 2

Totaal 15 12 23 5 55 

Wie doet de melding?

door een algemene vertrouwenspersoon en 
wanneer door de vertrouwenspersoon Wzd. 
Het moet medewerkers, cliënten en verwanten 
duidelijk zijn wie waarvoor benaderd kan worden. 
Op alle locaties zijn vernieuwde folders met 
informatie over de klachtenregeling voor cliënten, 
ook over de Wzd. Belangrijk is dat iedere cliënt, 
verwant en medewerker vrije toegang heeft tot de 
klachtenfunctionaris en vertrouwenspersonen.
Het meldpunt heeft in 2020 minder meldingen 
dan in 2019. Er is een stabiele lijn in aantal 
meldingen met een uitschieter naar boven in 2019.

In 2020 zijn er twee klachten ingediend:
1. over de verhuizing van cliënt naar een groep 

met een andere samenstelling (ongegrond 
verklaard). 

2. over een slepende en zeer diverse kwestie 
(grotendeels gegrond verklaard met een 
advies aan de bestuurder)

Het volledige jaarverslag 2020 vind je op zozijn.nl/
klachten.

Aandachtspunten van het 
meldteam Seksueel misbruik:

• meer aandacht voor dit onderwerp
• consultatie zoeken voor het meldteam 

bij vragen en casussen
• scholingsmogelijkheden

https://www.zozijn.nl/assets/uploads/Over-Zozijn/Kwaliteitsrapport/Bijlage-Klachtencommissie.pdf
https://www.zozijn.nl/assets/uploads/Over-Zozijn/Kwaliteitsrapport/Bijlage-Klachtencommissie.pdf
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Negen meldingen gaan over verbale of fysieke 
agressie, 11 meldingen gaan over overschrijdend 
gedrag naar zichzelf en 11 naar andere cliënten. Bij 
twee meldingen is er overschrijdend gedrag via 
film/foto/social media. 

Bij 57 meldingen is het gedrag gericht op 
medewerkers, meestal tijdens de verzorging en/
of begeleiding. Als er fors grensoverschrijdend 
gedrag is (soms misschien met een strafbaar feit), 
neemt het meldteam contact op met de co’er of 
gedragswetenschapper.

Meldcode Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling 
Zozijn heeft een protocol meldcode en een 
infographic van de meldcode. Op deze 
infographic staan de stappen van de meldcode 
en het afwegingskader. Het protocol Meldcode 
is eind 2020 geëvalueerd, daar moeten 
aanpassingen in gedaan worden. De ‘werkwijze 
verwijsindex’ moet nog geëvalueerd worden. 
De procedure is nog niet genoeg bekend bij 

Type vervolgacties 2020 2019

Overdracht aan betrokken 
Gedragswetenschapper

10 3

Aangifte politie 2

Melding politie 6

Inschakelen Veilig Thuis 4

Gemeld bij andere instantie 1

Totaal 23 3 

managers en medewerkers, behalve bij de 
sector K&J en Ambulante begeleiding. Er is een 
communicatieplan voor de meldcode opgesteld 
voor 2021. Studenten van Hogeschool Ede hebben 
een onderzoek gedaan hoe Zozijn de kennis over 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling kan 
borgen en instandhouden bij de medewerkers van 
K&J. Zij hebben een ‘zakkaartje’ gemaakt, dat in 
2021 uitgedeeld wordt.  

Uit een enquête bij K&J blijkt dat de medewerkers 
de borging van kennis niet voldoende vinden. 
Ze hebben ooit een scholing gevolgd maar 
worden niet op de hoogte gehouden van nieuwe 
ontwikkelingen of krijgen geen tips & tricks om 
zichzelf hierin te blijven ontwikkelen.

Zozijn wil graag het keurmerk van de Landelijke 
Vereniging Aandachtsfunctionarissen Huiselijk 
geweld en Kindermishandeling (LVAK) 
krijgen. Daarvoor moeten we aan een aantal 
criteria voldoen. We doen in 2021 een aantal 
aanpassingen zodat het keurmerk aangevraagd 
kan worden. Twee medewerkers hebben in 2020 
de training ‘Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld 
en Kindermishandeling’ afgerond bij de LVAK. 

2.9 Kennisteam seksualiteit
In 2020 is een kennisteam op het onderwerp 
seksualiteit, intimiteit en relaties opgericht. De 
eerste aandacht gaat uit naar het vaststellen van 
nieuw beleid over seksualiteit om dit daarna in te 
voeren. 
Ook het hiervoor genoemde meldteam SOG en 
het team Huiselijk geweld en kindermishandeling 
doen mee in het kennisteam. Het is belangrijk dat 
er in 2021 meer samenwerking gaat komen tussen 
deze teams. 

“Medewerkers kunnen ons als 
aandachtsfunctionarissen altijd 
vragen om mee te denken en te 
sparren. Wij zijn met ons drie-
en. We zijn 29 keer om advies 
gevraagd in 2020. We zien dat 
we langer dan voorgaande jaren 
betrokken blijven in een casus. 
En de casussen zijn steeds com-
plexer.”

 - Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld 
en kindermishandeling  - 

Vervolgacties na de melding
grensoverschrijdend gedrag



Regie en medezeggenschap  
van cliënten en verwanten
3.1 Medezeggenschap bij Zozijn
Bij belangrijke besluiten betrekt Zozijn de 
medezeggenschap en we staan 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. In totaal zijn er ruim 200 cliënten en 
verwanten actief voor de medezeggenschap van 
cliënten en verwanten. 
Meer uitleg staat op medezeggenschap.zozijn.nl.
Voor cliënten ambulante ondersteuning wordt 
vanaf 2020 samen met cliënten gezocht naar 
een voor deze doelgroep passende vorm van 
medezeggenschap.

   HOOFDSTUK 3
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Online vergadering CCR, v.l.n.r.:
Boven: Hennie Bannink (midden, voorzitter), 
Bianca Pollmann
Onder: Henk Rensink, Bert Dijkman en Hen-
drik Teeuwsen
Rechtsonder: Alex Frederiks
Niet op de foto: Tonia Taankink

Online vergadering CVR, v.l.n.r.:
Boven: Ria Eilander, Monique Mulder (Bureau 
Medezeggenschap), Mathilde Bondt
Midden: Johan Wind, Theo Rutten, Eric Krukkert
Onder: Wim Bakker (voorzitter), Harrie Neerhof, 
Arnold Biezeman, Monica Sluiseman
Rechtsonder: Debora van Vliet (Bureau 
Medezeggenschap)

u
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Uitgebrachte adviezen in 2019 Gevraagd/ ongevraagd Uitkomst

Rookvrij beleid Zozijn Gevraagd Positief, met opmerkingen  
CCR/CVR

Onderzoek Saxion Palliatieve zorg Gevraagd Positief

Onderzoek Saxion Werkgeluk Gevraagd Positief

Bezoekregeling vanwege Corona  Positief, met opmerkingen  
CCR/CVR

Aanbevelingen n.a.v. CEO Gevraagd

Bezoekregeling n.a.v. Corona Ongevraagd  

Benoeming 2 leden RvT Ongevraagd (n.a.v.  
verscherpte maatregelen)

Positief

Dagstructuur en sociale robots Gevraagd (RvT) Positief

Versoepelingen maatregelen Corona Gevraagd Positief, met opmerkingen  
CCR/CVR

Openstellen cliëntportaal vanaf 1 
september 2020

Gevraagd Positief, met opmerkingen  
CCR/CVR en verzoek CVR 

Jaarverslag en Jaarrekening Zozijn 2019 Gevraagd Positief 

Toetreden tot coöperatie Hersenz Gevraagd Positief 

Beleidsplan Zozijn Wzd 
(Ter Instemming)

Gevraagd Instemming  
(met opmerkingen) 

Communicatie met verwanten Ongevraagd (CVR)

Begroting 2021 Gevraagd Positief, met opmerkingen 
CCR/CVR

3.2 Onderwerpen die zijn besproken in de CCR/CVR
Alle uitgebrachte adviezen zijn overgenomen, behalve de medewerker-naam in de ONS-rapportage, 
omdat de OR daarmee niet kon instemmen. Eén advies loopt nog.

Ook is besproken:
• een verzoek voor voldoende tests en 

persoonlijke beschermingsmaatregelen
• een verzoek om een enquête over de aanpak 

door Zozijn (eerste golf) voor cliënten en 
verwanten 

• een verzoek om beter inzicht in het dashboard 
• sinds 2019 maakt Zozijn alleen een begroting 

op organisatieniveau. Aandachtspunt is inzicht 
hebben in de financiën of ziekteverzuim via het 
dashboard voor de CCR en de CVR, en voor 
de regio-/sectorraden en de RVE-raden. Er zijn 
afspraken over hoe het dashboard inzichtelijker 
zal worden gemaakt.

• een vraag aan de RvT om meer contact; 
zo weet de RvT wat er leeft bij cliënten en 
verwanten.
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3.3 Uitkomsten anoniem cliëntervaringsonderzoek 
De CCR en CVR hebben zélf ervaringen bij cliënten en verwanten opgehaald. Onze zorgkantoren 
hebben dit nergens gezien en geven een compliment. De uitkomsten (maart 2020) wijken niet al te veel 
af van het onderzoek van Customeyes (niet-anoniem, 2018). Hieronder is de factsheet met de globale 
uitkomsten van het onderzoek te vinden. 

De CCR en de CVR hebben op basis van de 
uitkomsten vier aanbevelingen gedaan:
1. Maak mogelijk dat er meer vers gekookt wordt 
in de woningen.
2. Zorg ervoor dat er niet meer dan strikt 
noodzakelijk wisselingen zijn van medewerkers bij 
woningen en dagbesteding.
3. Zorg dat er meer vrijwilligers komen, zodat 
cliënten kunnen meedoen aan activiteiten.
4. Ondersteun de cliënten- en verwantenraden bij 
het bereiken van de achterban, onder andere via 
een adequaat adressenbestand.

De bestuurder neemt deze aanbevelingen 
over. In 2021 wordt het koken op de woningen 
uitgewerkt. In het project ‘Zózijn werkt’ worden 
de ‘personeelswisselingen’ en ‘het aantrekken van 
meer vrijwilligers’ belicht.
 
In 2021 wordt een cliëntervaringsonderzoek 
gedaan volgens de richtlijnen van het 
Kwaliteitskader. We gaan om en om een 
onderzoek laten doen: anoniem en na anderhalf 
jaar niet-anoniem etc. En werkgroep met cliënten 
en verwanten denkt mee over de vragen.



3.4 Corona, maatregelen en medezeggenschap 
De CCR/CVR hebben voorgesteld een enquête 
te houden bij cliënten en verwanten over hun 
ervaringen tijdens de eerste golf. Alle verwanten 
van Zozijn hebben in september digitaal een 
enquête kunnen invullen. De cliënten hebben per 
cliëntenraad de enquête ingevuld.
Helaas hebben weinig ouders van K&J de enquête 
gekregen, omdat die niet doorgestuurd bleek 
te zijn. Daardoor is de sector onvoldoende 
vertegenwoordigd in de resultaten. Gelukkig is er 
later wel uitgebreid onderzoek gedaan bij K&J.

Ongeveer 75% van de respondenten is tevreden 
over de aanpak en communicatie. Cliënten 
vinden dat ze onvoldoende betrokken zijn bij de 
maatregelen en dat er betere uitleg over moet 
zijn. Verwanten zijn over het algemeen tevreden 
over de aanpak van de crisis.
De bestuurder heeft bij de directie nogmaals 
benadrukt om ook in crisissituaties te denken 
aan duidelijke en tijdige informatie voor cliënten 
en verwanten. En aan het betrekken van de 
betreffende cliënten- en verwantenraad.

3.5 Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen 2018
Op 1 juli 2020 geldt de nieuwe wet voor 
de medezeggenschap (WMCZ 2018). 
Bij de nieuwe wet hoort een nieuwe 
medezeggenschapsregeling. Daarin staan de 
afspraken over de medezeggenschap tussen 
Zozijn en de cliënten- en verwantenraden.

De belangrijkste veranderingen van de nieuwe wet 
zijn: 
• inspraak voor cliënten en hun 

vertegenwoordigers over zaken die belangrijk 
zijn voor het dagelijks leven 

• meer nadruk op vroegtijdig informeren van 
raden in begrijpelijke taal 

• verzwaard advies wordt instemmingsrecht 
• gelaagdheid in de medezeggenschap is 

verplicht.

Nieuwe regeling medezeggenschap bij Zozijn 
Najaar 2019 is een werkgroep met 2 cliënten uit 
de CCR, 2 verwanten uit de CVR en het bureau 
medezeggenschap begonnen met het opstellen van 
een concept medezeggenschapsregeling. 
Door Corona zijn de in maart 2020 geplande 
informatieavonden voor verwanten, managers 
en directeuren vervallen. Via de website van de 
medezeggenschap is een internetconsultatie 
geweest. Alle betrokken zijn uitgenodigd te 
reageren op het eerste concept. De werkgroep 
heeft in juli 2020 de opmerkingen verwerkt in een 
nieuw concept. Dit is besproken met de zorgdirectie 
en bestuurder met als resultaat een definitief 
concept. De bestuurder heeft alle cliënten- en 
verwantenraden instemming gevraagd op de 
nieuwe medezeggenschapsregeling. In de factsheet 
op de volgende pagina lees je de uitkomsten. 

“De maatregelen door Corona 
hebben grote impact op veel 
cliënten en hun verwanten. De 
‘nee, tenzij-bezoekregeling’ is na 
instemming door de CCR/CVR 
op 26 maart ingegaan. Gelukkig 
konden in mei bezoekafspraken 
per locatie aangekondigd wor-
den. Iedere manager bepaalt 
voor de eigen cliëntengroep 
en locatie welke maatregelen 
passend zijn. In deze periode 
ontvingen wij van de CCR/CVR 
berichten van cliënten(-raden) 
en verwanten(-raden) dat zij niet 
meegenomen zijn bij het ‘maat-
werk’ per locatie.  Daarom heb-
ben wij een ongevraagd advies 
gegeven over duidelijke com-
municatie naar cliënten en ver-
wanten en betrokkenheid van de 
medezeggenschap. Na dit ad-
vies is de communicatie gelukkig 
verbeterd. Bij nieuwe maatrege-
len zijn de RVE-raden beter ge-
informeerd en betrokken. Ook 
hebben we als ‘commissie van 
wijzen’ regelmatig contact ge-
had met de organisatie.’

 - CVR  - 

“Wij vinden het belangrijk 
dat de afspraken uit het loca-
tie-overleg bij de cliëntenraad 
komen!”

 - Een cliëntenraad over de nieuwe mede-
zeggenschapsregeling  - 

17
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Instemmingsronde over nieuwe 
regeling van de medezeggenschap
Zozijn heeft een nieuwe regeling over de medezeggenschap opgesteld. Deze re-
geling is ter instemming voorgelegd aan de cliëntenraden en verwantenraden. Tot 
maart 2021 konden de raden reageren. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten:

• Iedereen houdt zich aan de 
afspraken in de nieuwe regeling.

• Zozijn gebruikt begrijpelijke 
taal en zo nodig picto’s bij de 
onderwerpen.

• Er is of komt inspraak op iedere 
locatie.

• Afspraken uit locatie-overleg 
worden op papier gezet.

• Afspraken uit locatie-overleg gaan 
naar rve-raden en regioraad Oost-
Veluwe.

• Cliënten en verwanten krijgen 
een terugkoppeling wat er met 
afspraken uit locatie-overleg is 
gedaan.

• Er is regelmatig terugblik op de 
locatie-overleggen omdat deze 
nieuw zijn.

• Contact met achterban is 
belangrijk. De manager, directeur 
of bestuurder helpen daarbij.

• Met elkaar zoeken we nieuwe 
leden.

Cliëntenraden Verwantenraden

20 22
1 verwantenraad is 
niet in functie. 

Stemt in 

Geen inhoudelijke reactie. 

FACTSHEET

AANVULLINGEN AANDACHTSPUNTEN

20 21

1

De raden hebben 
toevoegingen gedaan aan de 
Medezeggenschapsregeling over:

Wzd-functionaris Huisregels

Einde lidmaatschap Meningsverschillen

Afvaardiging Meekijken
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4

Betrokken en 
vakbekwame 
medewerkers  

4.1 Medewerkerbeleid
Om te beschikken over voldoende, vakkundige en 
vitale medewerkers moeten we een aantrekkelijke 
werkgever zijn. Als werkgever bieden we 
waarde en betekenis voor iedereen die bij 
Zózijn werkt, zodat zij allemaal ‘ambassadeurs’ 
voor de organisatie zijn. Dit vraagt om goede 
werknemerservaringen vanaf het eerste contact 
met Zozijn tot na het vertrek. 

Daarom hebben we het ontwikkelprogramma 
Zózijn werkt. De cliënten én de medewerkers 
staan centraal. Creativiteit en verbeeldingskracht 
helpen om tot een positieve verandering te 
komen. In lijn met onze grondhouding gaan we 
in dialoog met (groepen) medewerkers om te 
onderzoeken wat hun ervaringen zijn bij Zozijn. 
Vanwege Corona zijn de resultaten van bepaalde 
acties vertraagd maar er is zeker vooruitgang 
geboekt in het afgelopen jaar. 

Integraal werken
Zo is in juni een dialoog gestart met verschillende 
betrokkenen wonen en dagbesteding in de 
toekomst. In deze co-creatie delen medewerkers 
van wonen en dagbesteding, staf en verwanten, 
cliënten en vrijwilligers ideeën en plannen over 
dagbesteding, wonen en vrije tijd. 

   HOOFDSTUK 4
‘We onderzoeken met elkaar 
hoe we zorg en dagbesteding 
kunnen verbeteren. Voor de 
cliënt, want we hebben in deze 
Corona-tijd noodgedwongen 
veel ervaring opgedaan met 
allerlei varianten. Dagbesteding 
op de woning, vanuit de woning, 
in een dagbestedingslocaties 
of daarbuiten. Maar ook voor 
de medewerker, want er blijken 
best veel  knelpunten te zijn bij 
‘gebroken’ roosters, aantal werk-
uren en veilig & gezond wer-
ken.’’’

 - Deelnemer van een popup-team  - 
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Onderwerpen in Zózijn Werkt

Personeelswerving

Talent en 
ontwikkelgesprek

Baan voor een dag en 
Talentenpool

Onderscheidende 
arbeidsvoorwaarden

Intervisie voor 
leidinggevenden

Medewerkersonderzoek 2020 en Keurmerk 
‘Beste werkgevers’
In het najaar vond het 
medewerkersonderzoek plaats. 
Uit de resultaten blijkt dat wij 
hoog scoren op betrokkenheid, 
bevlogenheid, tevredenheid en 
goed werkgeverschap. We scoren 
op veel punten beter dan in 2017 
én beter dan het gemiddelde van de branche. 
Onze score boven het gemiddelde op goed 
werkgeverschap levert ons het keurmerk ‘Beste 
werkgever’ op. Een mooi resultaat waar we met z’n 
allen trots op zijn

ZoProf is gestart
ZoProf is het interne uitzendbureau van Zozijn 
voor bestaande en nieuwe collega’s. Flexibele 

zorgprofessionals worden via ZoProf ingezet om 
openstaande diensten en tijdelijke vacatures bij 
Zozijn in te vullen. Zodra een locatie een vraag 
heeft kijkt ZoProf welke zorgprofessional die het 
beste kan invullen.

Op weg naar een rookvrij Zozijn in 2025
In aansluiting op de 
maatschappelijke trend wil Zozijn 
een rookvrije organisatie worden.

4.2 Opleiden 
De Corona-crisis heeft invloed 
gehad op ons trainingsprogramma. Ten eerste zijn 
er nieuwe opleidingsvragen, zoals voorbehouden 
en risicovolle (VRV) handelingen voor 
medewerkers die werken met besmette cliënten. 
Voor deze medewerkers zijn e-learning modules 
VRV aangekocht, die ook Zozijnbreed worden 
ingezet. 
Ten tweede moesten veel praktijktrainingen 
worden omgezet naar digitale trainingen via 
Teams of Zoom. Voor een aantal trainingen is 
een nieuwe erkenning voor de digitale versie 
aangevraagd. Ook de beroepspraktijkvorming 
(BPV) van onze stagiairs is aangepast. 
Tot slot is de planning van het trainings-
programma wekelijks aangepast, omdat de 
personeelsbezetting onder druk stond. Alle 
stagiairs van de dagbestedingslocaties zijn 
overgeplaatst naar een nieuwe stageplek binnen 
Zozijn.  We hebben meer dan 300 studenten een 
stageplek kunnen geven, ondanks de Coronacrisis 
met de sluiting van dagcentra. Dat is meer dan 
10% van de personeelsformatie. 
De teamcoaches worden vanaf 2021 
ondergebracht bij de unit Opleiden. Zo worden 
leren en ontwikkelen verder geïntegreerd. 
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De teamcoaches worden ook ingezet om 
teamreflecties te begeleiden. In 2020 hebben zij 
trainingen voor het cliëntenportaal gegeven: in 3 
maanden hebben 10 teamcoaches 119 trainingen 
cliëntenportaal voor 984 medewerkers gegeven. 

Er zijn 4 trainingen die binnen Zozijn 
zijn ontwikkeld geaccrediteerd voor het 
Kwaliteitsregister Kind & Jeugd (SKJ).

4.3 Vrijwilligers bij Zozijn
In maart zijn de ruim 700 vrijwilligers over de 
Corona-maatregelen geïnformeerd. Het betekent 
dat zij vanaf 16 maart de cliënten niet meer 
kunnen bezoeken, op een enkele uitzondering na. 
Toch is het contact behouden doordat vrijwilligers 
een kaartje sturen, bellen of beeldbellen. Aan de 
locaties is gevraagd om contact te houden met de 
vrijwilligers en hen te blijven informeren over de 
situatie. 

Eind juni zijn vrijwilligers weer welkom, máár 
wel als maatwerk. Elke locatie onderzoekt 
of de versoepelde maatregelen ook bij hen 
mogelijk zijn. Dit hangt af van de cliëntengroep 
en het gebouw. Waar mogelijk is per cliënt 
een plan gemaakt om bezoek, uitstapjes en 
vrijetijdsactiviteiten te organiseren. 
Elk jaar bedanken we onze vrijwilligers voor hun 

inzet, tijd, liefde en geduld met een attentie in 
het voorjaar en een kerstpakket in december. 
Omdat nog niet alle vrijwilligers op de locatie 
kunnen komen is gekozen voor attentie als een 
brievenbuspakketje met iets lekkers, zeep en een 
set kaarten om contact te houden.
Het kerstpakket heeft een extraatje: het boek ‘Lief 
dier’ gemaakt door cliënten van Aventurijn Raalte 
en een groot Zozijn-bordspel.

Aandachtspunten 
Leren en Ontwikkelen 2021

• Implementatie van de teamcoaches 
en trainingsaanbod teamreflecties 
Zozijnbreed

• Afronding van de EVC-trajecten voor 
de sector K&J.

• Focus programma voor vrijwilligers en 
verwanten

Aandachtspunten 
vrijwilligerswerk 2021

• taak aandachtsfunctionaris 
vrijwilligerswerk verbeteren

• verschil in aanbod van de vrijwilligers 
en vraag van de cliënten en/of locaties 
oplossen

• communicatie tussen de medewerker 
en de vrijwilliger verbeteren

• vrijwilligers(werk) in de schijnwerpers 
zetten in het jaar van de vrijwilliger

In december is de dichtbundel Lief Dier uitge-
bracht, in een bijzondere samenwerking tussen 
de dichter Herman Janssen met de kunstenaars 
van atelier Aventurijn. Bij elk gedicht van Her-
man staat een kleurig kunstwerk.



22

4

Teamreflectie
Bereikte resultaten
De afgelopen jaren zijn er binnen Zozijn mooie 
resultaten bereikt met teamreflectie, intervisie, 
moreel beraad, (team)coaching en het trainen 
van teams in de presentiebenadering. Daarnaast 
is teamontwikkeling geïntegreerd in de Focus-
trainingen, Werken bij Zozijn en Coachen vanuit 
de dialoog.
Negen teamcoaches begeleiden team- en 
individuele coaching, moreel beraad, reflectie en 
intervisie met teams op vraag van managers en 
teams.

Van medewerkers is 100% aandacht gevraagd 
door de cliënten en er was nauwelijks tijd om 
stil te staan, om te reflecteren. Er waren meer 
vragen dan we hebben kunnen ‘be-reflecteren’. 
Het duurde een tijd voordat teamcoaches weer 
enigszins contact hadden met de teams, en vaak 
op een nieuwe, online manier. 
Iedereen was zoekende en de teamcoaches 
hebben flink meegezocht. Medewerkers en teams 
waren hier echt blij mee, zo hoorden we vaak 
terug. 

Verbeterpunten
We hebben teamcoaches, VIB’ers, coaches on 
the job en procesbegeleiders, maar niet ieder 

team is op de hoogte van de mogelijkheden. 
We kunnen niet precies zeggen hoeveel tijd 
alle teams besteden aan teamontwikkeling 
en wat de ervaringen zijn. Er komt een nieuw 
registratieformulier.
Elke team heeft structureel tijd en ruimte om zich 
als team te ontwikkelen. Deze teamontwikkeling 
vindt plaats door middel van (ethische) reflectie, 
intervisie, moreel beraad en/of coaching en staat 

   HOOFDSTUK 5
De meest gestelde vraag is: 
hoe gaat het met jou? We 
wilden met deze vraag aandacht 
geven aan de ervaringen van 
medewerkers.  Hen woorden 
laten geven aan wat er op hun 
pad kwam: het gefladder van het 
beschermende schort, het gemis 
van fysiek contact, cliënten van 
wie de steun van hun netwerk 
wegvalt, de geur van de latex 
handschoenen, het gevoel van 
onmacht als je een behoefte 
ziet bij een cliënt waaraan je niet 
kunt beantwoorden.   

 - Een teamcoach  - 
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opgenomen in de jaarlijkse planning van een team 
(naast het reguliere werkoverleg). Per jaar wordt er 
minimaal 2 keer (systematisch) teamontwikkeling 
uitgevoerd. De teamontwikkeling draait steeds om 
de kernvraag: “Doen we het goede?”

5.1 Regio Oost-Veluwe  
Bij de invoering van het cliëntenportaal zijn me-
dewerkers getraind in de nieuwe richtlijnen en de 
omgang met het cliëntenportaal. De teamcoaches 
geven deze training waarin teamreflectie een vast 
onderdeel is. De trainingen zijn gestart in 2020 en 
worden in 2021 afgerond.Alle randvoorwaarden 
zijn op orde en de regio heeft als doel in 2021 dat 
elk team teamontwikkeling en reflectie toepast.

5.2 Regio Achterhoek/De Liemers 
Van de 47 teams zijn bij 38 teams geregistreerde 
reflecties vastgelegd. Dat is een score van 80% 
in een tijd van beperkende maatregelen. In de 
intervisiebijeenkomsten is de professionaliteit in 
de driehoek cliënt/verwant-medewerker-organisa-
tie besproken. In de bijeenkomsten over de open-
stelling van het cliëntenportaal is in teamverband 
gekeken naar verwachtingen en dilemma’s.

5.3 Regio Salland/De Graafschap

Alle 55 teams hebben de training ‘Toveren’ 
gevolgd (openstelling cliëntenportaal), veel 
teams hebben een Focus-training gehad, 
een aantal teams een themabespreking. Veel 
coördinerend ondersteuners en alle ambulante 
teams hebben intervisie. Besproken onderwerpen 
zijn: samenwerking, communicatie, onderlinge 
verhoudingen, spanningsvolle situaties, beter 
inzicht krijgen in de cliënt, stroperigheid in het 
team en de zorgvisie.

5.4 Sector Kind & Jeugd  
Acht van de ruim 50 teams hebben teamcoachtra-
jecten gevolgd. Besproken onderwerpen zijn: sa-
menwerking, eigenaarschap, communicatie en de 
eigen deskundigheid. Er zijn  themabijeenkomsten 
gehouden waarin het eigen handelen en eigen 
vaardigheden worden onderzocht.Er wordt ook 
gereflecteerd in individuele ontwikkeltrajecten.

5.5 Sector Niet-Aangeboren Hersenletsel (Op Pad)
De 10 teams van Op Pad hebben intervisie gehou-
den (gemiddeld 4 x per jaar per team) en regelen 
individuele coaching. Er wordt onder meer gere-
flecteerd op de uitkomsten van de ervaringson-
derzoeken voor medewerkers en cliënten. Twee 
thema’s krijgen veel aandacht: zorg- en ondersteu-
ningsproces rond de individuele cliënt  en de kwa-
liteit van de relatie tussen cliënt en medewerkers. 
In twee teams zijn de team-audits besproken en in 
twee teams zijn resultaten van een onderzoek naar 
bevlogenheid besproken

Het meest besproken thema is 
werken in Corona-tijd. Teams 
en medewerkers hebben voor 
nieuwe, ongekende vraagstuk-
ken gestaan. Hoe zorgen we 
voor een goede ondersteuning 
met de beperkingen die aan ons 
en cliënten worden opgelegd? 
Hoe zorgen we voor goede sa-
menwerking met andere teams 
in korte tijd (speelt met name bij 
afstemming dagbesteding en 
wonen)? Hoe houden we ver-
binding met elkaar nu we elkaar 
niet kunnen ontmoeten? Wat 
vraagt deze tijd van mij aan flexi-
biliteit en creativiteit? Hoe ga ik 
om met veranderingen? In hoe-
verre mag ik in Corona-tijd ook 
rekening houden met mijn eigen 
veiligheid?  Wat betekenen 
alle voorgaande vragen voor mij 
als persoon?’

 - Reflectie van een teamcoach  - 



Doorlopende ontwikkelagenda 
In dit rapport is gekeken naar dingen die goed gaan, maar ook naar dingen die beter kunnen. Het per-
spectief van de cliënt is hierin het belangrijkst. In het overzicht op deze en de volgende pagina staan de 
onderwerpen waaraan is gewerkt in 2020 en die we in 2021 aanpakken. In de agenda wordt tevens aange-
geven of een onderwerp uit 2020 in 2021 doorloopt. Deze agenda is geen plan van aanpak van de ver-
schillende diensten; deze zijn opgenomen in de verschillende jaarplannen.

   HOOFDSTUK 6

Wat gaat er gebeuren? Hoe? Wie is 
verantwoordelijk? 

Vervolg implementatie Wzd Alle maatregelen 
goed beschrijven in 
zorgplannen 

CO’ers en Wzd-functio-
narissen

Uitbreiden Meldplein met huiselijk geweld en kin-
dersmishandeling, datalekken etc,

Configureren applica-
tie met inhoudsdes-
kun-digen

Kwaliteitsbureau e.a.

Uitbreiden KMS (Zenya) met documentenbeheer en 
auditmanagement

2 projecten Kwaliteitsbureau e.a.

Ingebruikname app voor mobiel melden (Zenya) 
vooral t.b.v. ambulante medewerkers

Uitrol module Melden 
& analyseren

Kwaliteitsbureau e.a.

Uitvoeren verbeterpunten n.a.v. 
cliëntervaringsonderzoek CCR/CVR

Sturen via dashboard

Doorontwikkelen Dashboard Diverse programma’s F&C

Voldoen aan criteria om bij Keurmerk Meldcode 
(LVAK) aan te kunnen sluiten (huiselijk geweld en 
kindermishandeling)

Aandachtsfunctionaris-
sen (AF) Meldcode

Kennisteam Valpreventie opstarten Kennisteam Valpreventie

Opstellen beleid Seksualiteit Kennisteam Seksualiteit

Aanpassen protocol Meldcode en evalueren 
‘werkwijze verwijsindex’ 

AF’en Meldcode

Verspreiden en toelichten zakboekje Meldcode AF’en Meldcode

Herschrijven notitie Coaching binnen Zozijn naar 
een Handboek Coaching, inclusief positionering 
teamcoaches en werkwijze t.a.v. teamontwikkeling/
teamreflectie

PO&O/Opleiden

Organisatiebreed inzetten van e-learning modules 
van voorbehouden en risicovolle handelingen 
(Vilans protocollen)

PO&O/Opleiden

Ontwikkelen en aanbieden van een Focus 
programma voor vrijwilligers en verwanten

PO&O/Opleiden

Vooruitblik op verbeteragenda 2021
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Wat gaat er gebeuren? Hoe? Wie is verantwoordelijk? Gereali-
seerd?

Doorontwikkelen 
zorgprogramma’s 

In maandelijkse  
bijeenkomsten

Werkgroep Metis

Meer bekendheid van de hand-
boek-zorgprogramma’s

Vakgroep GW’ers

Onderzoeken effectiviteit van 
zorgprogramma’s

O.b.v. extern onderzoekde-
sign

Saxion Hogeschool

Doorontwikkelen ECD 
(rapportage, communicatie, 
zorgadministratie, punten uit 
interne audits)

PvA van werkgroep ONS ZAB

95% actuele zorgplannen Sturen via dashboard Lijn

Pilot cliëntenportaal Caren Pilotplan van werkgroep 
ONS 

ZAB

Invoeren van Caren ZAB

Verbeteren interne audit-
applicatie (in Sharepoint)

Opgesteld programma van 
eisen

Kwaliteitsbureau

Verbeteren medicatieproces 
volgens Thermometer IVM

PvA bij bevindingen IVM Geneesmiddelencie.

Verbeteren Valpreventie Op te stellen Meerjarenplan Kennisteam Valpreventie

Implementeren Wzd (2020 
overgangsjaar)

Projectgroep Wzd

Scholing Wzd PO&O/Opleidingen

Naamsbekendheid Zorglab 
vergroten, professionaliseren 
uitleen en uitvoeren programma 
Digitale vaardigheden en 
zorgtechnologie

Volgens programma Zorglab

Advies opstellen bij  
cliënttevredenheids-onderzoek 
2019/2020

Adviesbrief werkgroep CEO

Opstellen nieuwe 
Medezeggenschapsregeling

Met geformeerde werkgroep Bureau Medezeggenschap

Versterken positie 
aandachtsfunctionarissen 
vrijwilligers

PO&O/Vrijwilligers

Uitwerken en afstemmen acties 
bij werving, selectie, vitaliteit, 
roosteren, verzuimreductie, 
‘meer vaste gezichten’ en ZoProf

Programma Zózijn Werkt PO&O

Terugblik op verbeteragenda 2020

Ja     Nee                  Loopt door
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Afkorting Betekenis

AF Aandachtsfunctionaris (meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling)
AVG Arts voor Verstandelijk Gehandicapten
BHV BedrijfsHulpVerlening
BIG Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
BOPZ Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen
BPV BeroepsPraktijkVorming
(C)CR (Centrale) Cliëntenraad
CEO CliëntErvaringsOnderzoek
C(P)O’er Coördinerend (Pedagogisch) Ondersteuner
(C)VR (Centrale) Verwantenraad
ECD Elektronisch Cliëntendossier

EHBO Eerste Hulp Bij Ongelukken
EVC Erkenning van Verworven Competenties
GGD Gemeentelijke GezondheidsDienst
GW Gedragswetenschapper
HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
IGJ (IGZ) Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd
IVM Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik
KJ/K&J Kind & Jeugd
KMS KwaliteitsManagementSysteem
LVAK Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling
LVB Licht Verstandelijke Beperking
MIC(A) Melding Incident Cliëntenzorg (Arbeidsongeval)
MO Management Overleg
NAH Niet Aangeboren Hersenletsel
OR Ondernemingsraad
PBM Persoonlijke BeschermingsMiddelen
PO&O Personeel, Organisatie & Opleidingen
PvA Plan van Aanpak
RVE Resultaat Verantwoordelijke Eenheid
RvT Raad van Toezicht
SKJ Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
SOG Seksueel Overschrijdend Gedrag
VG Verstandelijk Gehandicapten
VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
VIB Video Interactie Begeleiding
VRV Voorbehouden en Risicovolle handelingen
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wlz Wet op de Langdurige Zorg
WMCZ Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector
WMO Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning
Wzd Wet Zorg & Dwang
ZAB Zorg, Advies & Behandeling

Lijst met gebruikte afkortingen



Juni 2021, alle rechten voorbehouden


