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1.1 Werkwijze bij dit kwaliteitsrapport 
Dit is het vijfde kwaliteitsrapport van Zozijn. Het 
rapport is opgesteld in samenspraak met cliënten 
en verwanten in de periode november 2021 tot 
en met mei 2022. De aanbevelingen van cliënten, 
verwanten en de Raad van Toezicht zijn verwerkt. 
Het rapport is aan hen voorgelegd in mei 2022. 
De feedback van de vier zorgkantoren uit het 
dialooggesprek in augustus 2021 is ook verwerkt.
In 2021 heeft Zozijn de Omega Groep als externe 
visitatiepartner gevonden. De Omega Groep 
is een kleinere zorgaanbieder in Noordoost-
Nederland. Dit eerste jaar hebben we ervoor 
gekozen om als samenstellers elkaars rapport 
kritisch te lezen en de visitatiepartner feedback te 
geven. Zo blijven we onze kwaliteit verbeteren.

1.2 Zozijn in het kort
Zozijn geeft ruim 70 jaar liefdevolle zorg en 
ondersteuning aan mensen met een verstandelijke 
beperking, ouders en kinderen met ontwikkelings- 
en opvoedvragen, en mensen met niet-
aangeboren hersenletsel (NAH). In 2021 is aan 
4.441 cliënten zorg en ondersteuning geboden 
door 2.885 medewerkers. Cliënten kunnen
daardoor zoveel mogelijk een gezond en fijn leven 
leiden. 
Cliënten en verwanten definiëren ‘goede zorg’ als 
zorg vanuit de voorgenomen grondhouding. Dat 
wil zeggen: aansluiten bij wat de cliënt belangrijk 

vindt, vanuit een gelijkwaardige dialoog. Wat 
cliënten en verwanten betreft is die ‘goede zorg’ 
ook in overeenstemming met de afgesproken 
methodieken en zorgplannen. En wordt de 
kwaliteit van zorg en ondersteuning gebaseerd op 
het ervaren van gezondheid, het welbevinden en 
de veiligheid van cliënten. Dit vormt onze leidraad 
voor kwaliteit. 

   HOOFDSTUK 1

Financiering Aantal clienten in 
2021 

Jeugdwet 1.259

Wet maatschappelijke 
ondersteuning

951

Wet langdurige zorg 1.889

Pgb’s, subsidies, 
onderaanneming

887

Totaal aantal cliënten 4.425

NB: Er zijn cliënten die zorg ontvangen 
welke gefinancierd wordt vanuit meerdere 
financieringsbronnen (dit veroorzaakt de 
verschillende totalen/optellingen in de tabel).
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We werken vanuit het vertrekpunt dat ieder mens 
uniek en gelijkwaardig is. Zozijn wil mensen tot 
bloei laten komen. Vanuit de 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 onze website zozijn.nl.

Zozijn biedt zorg en ondersteuning in de regio’s 
Achterhoek-De Liemers, Salland-De Graafschap, 
Oost-Veluwe en de sectoren Kind & Jeugd en 
niet-aangeboren hersenletsel (Op Pad). De zorg 
wordt vergoed op basis van verschillende wetten 
en regelingen.

1.3 Tweede coronajaar
Het jaar 2021 stond opnieuw in het teken van 
corona. Er zijn nog steeds forse beperkingen in 
het contact met elkaar. Toch zijn we ook steeds 
vindingrijker in wat er allemaal wel kan. We zien 
veel saamhorigheid, bijvoorbeeld toen een aantal 
zorgmedewerkers in de winter zorgteams in 
andere regio’s zijn gaan helpen.
Vanaf half december 2020 zijn er voorbereidingen 
getroffen om zowel medewerkers als cliënten te 
vaccineren. De verschillende vaccinatierondes voor 
de wooncliënten door eigen, mobiele prikteams 
zijn goed verlopen. Alle andere cliënten worden 
gevaccineerd door hun huisarts of de GGD. 

“In december hebben ik en 
andere collega’s bijgesprongen 
op twee woningen in Duiven: De 
Vergert en De Wilg. De cliënten 
die daar wonen kennen we al 
van de dagbesteding. Dat maakt 
het voor hen relatief vertrouwd. 
De collega’s van De Vergert en 
De Wilg konden door onze in-
zet weer bijspringen in Wilp, 
waar op het hoogtepunt van de 
coronapandemie veel mede-
werkers ziek thuis zaten. Voor 
ons is het bijspringen op wonen 
vrij gebruikelijk. Vorige week 
nog hebben wij dagdiensten en 
weekenddiensten op De Vergert 
gedraaid, omdat daar veel colle-
ga’s ziek waren. Andersom sprin-
gen collega’s van wonen soms 
bij op de dagbesteding. We zijn 
het gewend om elkaar te hel-
pen. Mijn ervaring is dat het leuk 
en leerzaam is om af en toe in 
een ander team dan het jouwe 
mee te draaien. Er is een andere 
dynamiek en het is leuk om te 
zien hoe cliënten die je van de 
dagbesteding kent, functioneren 
in hun woonomgeving.’’ 

 - Coördinerend ondersteuner van een 
dagcentrum  - 

https://www.zozijn.nl/over-zozijn/onze-grondhouding
https://www.zozijn.nl/over-zozijn/onze-grondhouding
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Als je kind of kinderen niet de ‘normale’ 
ontwikkeling volgen, kan het een hele 
zoektocht zijn om binnen de zorg de juiste weg 
en plek te vinden. Dat ondervonden ook Jan 
en Willy. Jan en Willy hebben vier kinderen: 
Bas, Marlies en een tweeling, Koen en Martijn. 
Hun twee zonen Koen en Martijn (32 jaar 
oud) wonen sinds ruim een jaar op één van de 
woonlocaties van Zozijn.

Behalve de zoektocht binnen de zorg, duurde het 
ook lange tijd voordat er precies duidelijk was wat 
er nu ‘anders’ was aan de tweeling. Jan: “Verbaal 
functioneren ze beiden op vrij hoog niveau. Maar 
hun intelligentie, motoriek en sociaal-emotioneel 
gedrag zijn niet in balans met elkaar en dat maakt 
het heel moeilijk om iets passends te vinden.
 
Terugval
Na een redelijk onbezorgde basisschoolperiode 
gingen beide jongens naar het speciaal onderwijs. 
Tijdens één van de stageperiodes zijn echter 
een aantal dingen mislukt, wat zorgde voor een 
enorme knauw in hun zelfbeeld. “Ze kregen een 
enorme terugval; wilden niet meer naar werk, niet 
meer naar sport, eigenlijk helemaal niks. Hierdoor 
kwamen ze in een sociaal isolement. Dit uitte zich, 
in hun geval, in problemen met eten.”

Zelfstandig, maar wel samen op één plek
“Op een gegeven moment zaten we als ouders 
met de handen in het haar; we wisten niet meer 
wat we moesten doen. Via het Centrum voor 
Consultatie en Expertise kregen we ieder een 
coach toegewezen, ook Koen en Martijn. Martijn 
woonde inmiddels op zichzelf, maar Koen nog 
niet. Maar eigenlijk ging het thuis wonen niet 
langer. Dus begon de zoektocht om ook een plek 
voor Koen te vinden, met daarbij ook direct de 
vraag: samen op één plek of juist niet? Zelf wilden 
ze toch het liefst bij elkaar wonen. Dus belangrijke 
voorwaarde was, dat Koen en Martijn samen op 
één plek moesten komen, maar wel met ieder een 
eigen ruimte. Ook het liefst in de nabije omgeving 
van onze eigen woonplek. Hier woont de hele 
naaste familie.” Vele gesprekken met verschillende 
aanbieders en hulpverleners volgden. Maar de 
juiste plek bleef uit. Totdat Willy en Jan in contact 
kwamen met Cliëntondersteuning Plus.

Alle partijen om tafel
Iedereen wordt op de hoogte gehouden met De 
mensen van Cliëntondersteuning Plus brachten 
de verschillende partijen, die iets zouden kunnen 
betekenen in deze hulpvraag, om de tafel. Alle 
partijen dienden in dit gesprek boven hun eigen 
belang of betekenis uit te stijgen. Denken vanuit 
het belang van de cliënt was een voorwaarde. 
“Een grote valkuil is dat de meeste organisaties 
denken vanuit zichzelf. Dit levert op voorhand 

vaak al beperkingen op. Het gaat er juist om waar 
de betreffende cliënt mee geholpen wordt. En 
in die gesprekken stak Zozijn er bovenuit. We 
zochten een plek waar onze zonen zelf zoveel 
mogelijk regie hebben over hun eigen leven, maar 
waar ze wel hulp kunnen krijgen, als dat nodig 
is. Ook wilden we geen plek waar automatisch 
dagbesteding aan vast zat. Want dat wilden 
en konden Martijn en Koen niet. Lichamelijke 
zorg hebben ze bijvoorbeeld niet nodig. Veel 
instellingen bieden een vorm van gezamenlijk 
eten, maar door het eetprobleem dat beiden 
hebben, werkt dat niet. Bij Zozijn was dat geen 
issue, er was veel mogelijk. En er was binnen 
afzienbare tijd een geschikte plek beschikbaar. 
Voor de uiteindelijke sleuteloverdracht zijn 
er twee medewerkers hier thuis geweest. Ze 
woonden allebei in de buurt en dat was eigenlijk 
net zo gemakkelijk. De jongens en onze andere 
kinderen waren erbij en het verliep allemaal zo 
vanzelfsprekend, heel fijn.”

Elk mens wil toch regie over zijn eigen leven?
“We wilden met Zozijn verder en bleven in 
gesprek met de manager om te zoeken naar de 
beste locatie. We zijn eerst ergens gaan kijken, 
maar daar waren te veel prikkels door sommige 
andere cliënten. Maar een andere locatie bleek 
heel geschikt. Het duurde wel even voor daar 
twee plekken tegelijk vrijkwamen, maar uiteindelijk 
is het gelukt. En daar zijn we zó blij mee. Op 
een gegeven moment zaten we daar met negen 
medewerkers om tafel, om te bespreken hoe ze 
het voor onze zonen het beste konden regelen. Ik 
was zo ontroerd, al die aandacht voor onze zonen. 
Zo mooi! Nu wonen ze zelfstandig met een eigen 
woonkamer en keuken. Ook hebben ze een eigen 
tuin, waar Martijn regelmatig het gras maait. Ze 
hebben echt het gevoel regie te hebben over 
hun leven. Echte dagbesteding hebben ze nog 
niet. Dat zou ik heel graag nog eens willen, zodat 
ze zich gewaardeerd en nuttig voelen. Hopelijk 
gebeurt dat nog als ze langer gewend zijn. Fietsen 
doen ze heel graag. Wij zijn ook sportief en fietsen 
veel. Dus daar vinden we elkaar in en dat is heel 
leuk!”

Tot slot heeft Jan nog een paar tips voor 
zorginstellingen: “Denk vanuit de cliënt. Doe 
vooral wat je zegt. Neem cliënten echt serieus. 
Neem ook de familie/omgeving serieus. Betrek 
die tijdig en houd hen op de hoogte. Zo blijf je je 
gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de zorg. 
Dan is er dialoog en dat is heel belangrijk voor het 
welzijn van een ieder.”

*Dit verhaal is opgetekend door een communicatieprofessional van 

Zozijn, en met toestemming van de betrokkenen gepubliceerd. De 

namen zijn veranderd omwille van de privacy.

Het verhaal van Koen en Martijn
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   HOOFDSTUK 2

63%63%23%23%

14%14%

Niet actueel

Actueel
Concept

2.1 Cliëntendossier en zorgplannen
We gebruiken ONS voor het zorgdossier en de 
zorgadministratie. In het dashboard kunnen we 
vanaf 2020 zien of de gegevens en afspraken 
vastgelegd zijn in het zorgdossier, en zien we de 
‘actualiteitsscore’ van de zorgplannen. 
Van alle cliënten heeft 7,7% (305 cliënten) geen 
zorgplan. Dit is grotendeels te verklaren door 
kortdurende behandelingen (dan is alleen een 
behandelplan van toepassing) en door kinderen 
die al een leerplan op school hebben.
Van de 92,3% (3.657 cliënten) met een zorgplan 
heeft 14% (516 cliënten) een zorgplan dat niet 
binnen de termijn is geëvalueerd en bijgesteld. 
Meer zorgplannen dan in 2020 zijn daadwerkelijk 
actueel: tijdig geëvalueerd, bijgesteld en 
geaccordeerd (63%). De status ‘concept’ betekent 
dat er zorgplannen zijn opgesteld (bij nieuwe 
cliënten) of bijgesteld (bij bestaande cliënten), 
maar nog niet zijn geaccordeerd in ONS (23%).

2.2 Toegang tot het eigen zorgdossier
Cliënten hebben toegang tot hun eigen digitale 
dossier. Bij de invoering van het cliëntenportaal 
CarenZorgt in 2020 zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd. 
• Elk dossier heeft in principe één meelezer.
• De naam van de medewerker is niet zichtbaar.
• Het berichtenverkeer staat uit.
• Medewerkers nemen deel aan e-learning én 
contactscholing ‘Werken in ONS’.

Een werkgroep met OR-leden, functioneel beheer, 

opleidingen, communicatie en de Zozijnschool 
doet vanaf september 2020 de implementatie 
van het cliëntenportaal. In 2021 zijn vrijwel alle 
cliëntenportalen opengesteld. Er is ook een 
digitale ‘contactscholing’ ontwikkeld. Zo kon 
deze scholing in coronatijd toch doorgaan. Zoals 
afgesproken is het werken met het cliëntenportaal 

Status zorgplannen

63%63%



na een jaar geëvalueerd. Uit deze evaluatie komen 
de volgende uitkomsten (voorjaar 2022):

• Openstelling blijft gehandhaafd.
• De scholing ‘Werken in ONS’ en objectief 
rapporteren worden opgenomen in het 
inwerkprogramma.
• De naamsvermelding blijft achterwege, ondanks 
dat 30% van de verwanten de naam van degene 
die rapporteert graag zou zien.
• Er komt een mogelijkheid tot reageren naar 
elkaar via het berichtenverkeer.
• Het aantal meelezers is beperkt tot de (wettelijk) 
vertegenwoordigers, die direct betrokken zijn bij 
de zorg.
• Alle informatie die gebruikt wordt bij een 
zorgplanbespreking komt beschikbaar voor 
cliënten en verwanten.

Deze uitkomsten worden als advies voorgelegd 
aan de CCR, CVR en OR. Er blijft een werkgroep 
ONS die het zorgdossier en CarenZorgt 
doorlopend actualiseert.

2.3 Zorgprogamma’s
Met zorgprogramma’s komen we tot een 
vollediger beeld van de geschiedenis en 
behoeften van een cliënt, én hebben we 
handvatten om de cliënt beter en eenduidiger te 
ondersteunen. Hogeschool Saxion onderzoekt 
sinds 2016 de effectiviteit van de methodiek-
zorgprogramma’s Terts en Kwint. De werking van 
Terts (ondersteunings-intensief) is onderzocht 
bij 75 cliënten en de werking van Kwint (zorg-
intensief) is onderzocht bij 50 cliënten. 

Wat hebben we geleerd uit de onderzoeken?
• Medewerkers zijn positief over de 
zorgprogramma’s: het is een samenhangend 
geheel dat aansluit bij ons methodisch werken.
• De implementatie kan beter en vraagt 
eenduidige en strakke aansturing.
• Een aantal inhoudelijke onderdelen is goed 
geland, zoals Ben in de omgeving. Ook blijkt een 
aantal onderdelen te moeilijk.
• Er zijn lichte aanwijzingen dat het toepassen van 
de programma’s en de accenten werkt.

In 2022 wordt de organisatie geïnformeerd over 
de resultaten en het vervolg.

Grondslag voor de gehandicaptenzorg
De auteursgroep Metis is intensief bezig met 
het door-ontwikkelen van de zorgprogramma’s. 
We verwachten dat er in 2023 een grondslag is 
voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Deze publicatie komt beschikbaar voor 
geïnteresseerden binnen en buiten Zozijn.
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Zozijn heeft ook 
zorgprogramma’s voor:

Ouder wordende 
cliënten Cliënten met NAH

Jonge kinderen Cliënten met een 
licht verstandelijke 

beperking

“Ons uitgangspunt is dat ieder 
mens wordt gestuurd door een 
innerlijke drive om te overleven 

en behoeften heeft om een 
prettig leven te leiden. Mensen 

met een verstandelijke beperking 
hebben diezelfde drijfveer en 
behoeften. Ieder mens voelt 

sensaties van zijn innerlijke wereld 
en krijgt prikkels van zijn externe 
omgeving. Zowel het lichaam als 
het brein zijn essentieel voor ons 

denken. De informatieverwer-
king van innerlijke sensaties en 

externe prikkels kan vloeiend en 
vrijwel probleemloos verlopen 

via de bedrading in ons brein en 
zenuwstelsel. Bij mensen met een 
verstandelijke beperking kunnen 

er echter verstoringen in de 
informatieverwerking zijn, door-

dat hun breinbedrading anders is 
aangelegd, gevormd en gevoed. 
We zijn enorm aan het puzzelen 
hoe we dit goed uitwerken voor 

de gehandicaptenzorg”

- Co-auteur Diane van de Metisgroep  - 
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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

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. Met het programma 
willen we de digitale vaardigheden van cliënten 
en medewerkers vergroten. Medewerkers 
vergroten hun digitale vaardigheden via scholing 
en met behulp van digicoaches. In 2021 zijn 
zes digicoaches gestart, waaronder Michael en 
Mark in de regio Oost-Veluwe. Mark: “Sinds 
begin dit jaar ondersteunen wij, naast ons werk 
als specialistisch ondersteuner, collega’s bij het 
vergroten van digitale vaardigheden. Op digitaal 
gebied (bijv. ONS, SDB-planning) werd en wordt 
er veel van ons gevraagd. Hierdoor dreigen, mede 
onder flinke werkdruk, collega’s soms buiten de 
boot te vallen. Door collega’s digitaal vaardiger 
te maken, vergroot het zelfvertrouwen en kan 
er meer tijd aan cliënten besteed worden. Ons 
motto: voor iedereen is er op digitaal gebied wat 
te leren!”

Zozijn is steeds op zoek naar zinvolle 
zorgtechnologie en domotica. Door samenwerking 
met andere organisaties, via pilots en door een 
catalogus met uitleen-producten te maken, 
kunnen we meer zorgtechnologie inzetten. Zo 
gebruikt een aantal cliënten de Crdl, een houten 
object dat aanraking omzet in geluiden en heel 
goed werkt om zonder woorden toch contact met 
elkaar te maken.

Zozijn doet ook in 2021 mee aan het project Slaap 
Lekker!, mogelijk gemaakt door VWS. Het doel is 
de slaap bij volwassen cliënten te verbeteren. Dit 
doen we met slaapmetingen met een ActiWatch 
door het slaapteam. Bij veertien cliënten op 
vier pilotlocaties zijn interventies ingezet en 
worden casusbesprekingen gehouden met een 
slaapexpert. Van de cliëntpilots is het volgende 
geleerd.

• Bij de basisslaaphygiëne is nog veel winst te 
behalen. De basiskennis over slaap moet omhoog.
• Het slaapteam kan onvoldoende haar expertrol 
pakken, doordat het voortdurend wordt 
ingeschakeld voor antwoorden op basisvragen.
• De gekozen interventies omvatten geborgenheid 
& afleiding.

Het slaapteam presenteert de resultaten en 
aanbevelingen in 2022.

Project WetenWatWerkt
In het project WetenWatWerkt zijn, samen met 
collega-organisaties, bijvoorbeeld een scan, een 
review en een meerwaardetoets ontwikkeld. 
Daarmee kan het Zorglab de meerwaarde van een 
nieuwe zorgtechnologie bepalen. 

Een voorbeeld. De spanning kan bij sommige 
cliënten enorm opbouwen als ze naar de 
tandarts moeten. Het Zorglab heeft samen 
met de werkgroep mondzorg en de tandarts 
gekeken hoe een bezoek aan de tandarts op De 
Lathmer soepeler kan verlopen. Zo is er nu een 
zwaarteknuffel, muziek en plafond-beamer om 
spanning weg te nemen. Er wordt nog gekeken 
naar begeleidingsafspraken voorafgaand aan een 
tandartsbezoek.

Ook is er een pilot geweest met de digitale 
kalender Luna, een goed en eenvoudiger 
alternatief voor Mijn eigen plan (methode die 
stapsgewijs instructies geeft bij taken).

Klik hier voor meer informatie over 
zorgtechnologie en innovatie bij Zozijn.

63%63%

Alternatieve besturing

Mike woont en werkt in Raalte. Zijn wens 
was om naast zijn werk in de stal ook in 
de kas te werken. Door een aangepaste 
plantenspuit kan dit nu. Omdat Mike de 
plantenspuit niet met zijn handen kan 
gebruiken, bedacht het Zorglab een 
andere oplossing. Die oplossing is een 
speciale knop die Mike met zijn hoofd 
kan bedienen; een vorm van alternatieve 
besturing. Het Zorglab van Zozijn helpt om 
samen te zoeken naar slimme oplossingen 
voor cliënten.

“Ik ga om half 10 naar bed en 
dan ben ik ’s ochtends om half 6 
al wakker, en dan duurt het best 
lang voordat we in de woning 
opstaan”.

 - Cliënt Tonia -  

https://www.zozijn.nl/over-zozijn/zorgtechnologie-en-innovatie
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Project ‘In goeden doen’ van Hogeschool 
Arnhem/Nijmegen
De teamcoaches doen mee aan het project ‘In 
goeden doen’ van Hogeschool Arnhem/Nijmegen. 
Dat doen zij samen met andere organisaties, 
cliënten en verwanten. Het doel van het project 
is om te onderzoeken hoe het perspectief van 
cliënten en naasten meegenomen kan worden 
als we een dialoog voeren over goede zorg. Dit 
is een uitwerking van de tip van vader Jan in het 
verhaal van Koen en Martijn (zie pagina 5). Ook 
wordt er gezocht naar andere manieren om met 
elkaar in dialoog te komen dan via gesproken en 
geschreven taal.

Promotieonderzoek naar stress en mentale 
ontregeling
Zozijn werkt samen met de Universiteit Utrecht aan 
een onderzoek naar de rol die stress speelt in het 
ontstaan en voortduren van mentale ontregeling 
bij mensen met een ernstige verstandelijke 
beperking. Het doel van dit onderzoek is om te 
komen tot betere handvatten voor het vormgeven 
van interveniërend handelen.

Matthijs Heijstek, gedragswetenschapper in 
de regio Oost-Veluwe voert namens Zozijn dit 
promotieonderzoek uit samen met Prof. dr. Marian 
Jongmans en dr. Lex Wijnroks van de Universiteit 
Utrecht. In de eerste fase van het onderzoek wordt 
onderzocht welke stressoren, vanuit het heden en 
vanuit de levensloop, bijdragen aan stress. Aan dit 
onderzoek doen een groot aantal cliënten uit het 
hele land mee. In een volgende fase worden er 
een kleiner aantal cliënten bij wie sprake is van zeer 
intensieve begeleiding en een grote gevoeligheid 
voor ontregeling langdurig gevolgd.

25 jaar Op Pad (NAH) en het programma 
Hersenz
Op Pad was in 1996 één van de eerste organisaties 
in Nederland die zich op mensen met NAH richtte. 
Iemand met NAH heeft zijn eigen problematiek en 
behoeft een eigen benadering. In de afgelopen 
25 jaar is dat steeds meer erkend en is de 

ondersteuning aan mensen met NAH aanzienlijk 
verbeterd. Het pionierende karakter van Op Pad 
blijft steeds aanwezig. Zo groeit in de loop van de 
tijd het besef dat er veel kinderen met NAH zijn 
en dat deze kinderen een eigen benadering nodig 
hebben. We hebben veel kennis opgebouwd 
over kinderen en jongeren met NAH. Eind 2019 
resulteerde dat in de start van een eigen, landelijk 
opererend Expertiseteam Kind & NAH. Ook de 
introductie van het landelijk behandelprogramma 
Hersenz is een mijlpaal. Daarmee leren we mensen 
met NAH en hun naasten om te gaan met de 
ingrijpende veranderingen in hun leven.

2.4 Het HKZ-keurmerk voor kwaliteit
De auditoren van DNV interviewen in juni 2021 
tijdens de externe audit ruim 32 medewerkers van 
Zozijn. Ook spreken zij met leden van cliënten- en 
verwantenraden en met de ouders van een cliënt. 
Het ging dit jaar om een her-certificering. 
De auditoren zeggen geraakt te zijn door 
het enthousiasme dat zij zien en door alle 
ontwikkelingen in de regio’s, sectoren, 
stafdiensten en binnen de medezeggenschap. 
Ondanks het coronajaar is er zoveel wél gebeurd, 
zoals (app)contact met verwanten, een andere 
organisatie van de dagbesteding, zorgdossiers 
op orde, opvolging van cliëntenonderzoek met 
koken in de woning, beveiliging tegen hacken, 
gebruik van een dashboard, intervisie en het 
cliëntenportaal.

Naast de lijst met complimenten is er huiswerk op 
vijf punten: het analyseren van MICA-meldingen, 
de toegankelijkheid van het LMS, de evaluatie 
van onderaannemers, risico-inventarisaties en de 
invoering van de Wzd. Er zijn verbeterplannen 
gemaakt voor deze punten. 

‘In 1996 had nog bijna niemand 
van NAH gehoord. Inmiddels is 
het een erkende doelgroep ge-
worden. Tegelijk is het een grote 
doelgroep waarvan een deel 
onzichtbaar is. Bovendien is de 
zorg voor veel van deze mensen 
vaak nog te versnipperd. Kort-
om, er valt nog veel te ontwikke-
len voor mensen met NAH. De 
afgelopen 25 jaar heeft Op Pad 
daarin steeds in de landelijke 
voorhoede gezeten. En dat blij-
ven we zeker doen’.

 - Gedragskundige Jos van Op Pad -  
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2.5 Cliëntervaringsonderzoek Kwaliteitskader
In 2021 is het cliëntervaringsonderzoek voorbereid 
zoals het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 
voorschrijft. Dit onderzoek vond plaats in maart/
april 2022. Zozijn liet de cliënttevredenheid door 
Customeyes onderzoeken, waarbij een werkgroep 
de definitieve vragenlijst heeft bepaald. De 
resultaten zijn gepresenteerd op 10 mei 2022. 

We hebben een mooie respons van cliënten VG 
met 43,1%, cliënten NAH met 46% en wat minder 
van de ouders K&J met 25%. De algemene 
tevredenheid: 90,8% is (zeer) positief over de zorg 
& ondersteuning van Zozijn (benchmark 85,2%). 
De cliënten en ouders geven Zozijn een dikke 8 als 
rapportcijfer. Onderstaande infographic geeft de 
globale uitkomsten van het onderzoek weer.

84.4

87.9

86.3

90.0

91.1

87.8

81.5

88.8

88.2

91.4

83.7

86.4

71.9

90.1

84.6

96.1

93.3

92.5

92.1

Ondersteuner(s)

Ondersteuning

Wonen

Cliëntervaringsonderzoek 2022

Cliënten VG

Zozijn

Werk/dagbesteding

Vrije tijd

Zorgplan

NAH

Cliënten

NAH

Kind en Jeugd

43,1%

45,9%

Trots- en verbeterpunten
Kind & Jeugd

Tevredenheid woonruimte 100,0

67,3

Tevredenheid eten en 
drinken 96,6

76,8

Tevredenheid ondersteuners 96,1

78,8

Tevredenheid
cliëntenportaal (ECD)

Ondersteuning samen 
met familie en vrienden

Trots- en verbeterpunten 
NAH

Ondersteuners werk/
dagbest. nemen mij serieus 97,3

61,4

Tevredenheid nachtzorg 93,1

70,5

Voldoende privacy in 
woning 92,5

72,4

De ondersteuners helpen 
bij gezond te leven

Hulp wanneer nieuwe 
dingen leren of ontdekken

De ondersteuners helpen 
met geld omgaan

Trots- en verbeterpunten
Cliënten VG

De ondersteuners 
weten wie belangrijk is 93,0

27,5

De ondersteuners bieden 
hulp waar nodig 91,4

43,8

De ondersteuners nemen 
mij serieus 90,4

52,8

Meedoen aan activiteiten 
in de buurt

De ondersteuners helpen 
met geld omgaan

Vaak genoeg zelf gekookt 
in woning

% Positief

Ondersteuner(s)

Ondersteuning

Wonen

Werk/dagbesteding

Vrije tijd

Zorgplan

Informatie-
voorziening

Ondersteuner(s)

Wonen

Opvang en logeren

Zorgplan

Kind & Jeugd

25,3%

ResponsNPS score NPS uitleg
Net Promoter Score (NPS)
NPS= % promoters - % criticasters

Hoe waarschijnlijk is het dat je 
Zozijn zou aanbevelen aan 
anderen?

54.6%

38.4%

7.0%

Promoters

Passieven

Criticasters

Algemene 
tevredenheid

Algemene 
tevredenheid

Algemene 
tevredenheid

95.7

Kind en Jeugd

% Positief % Positief

Voldoende op de hoogte 
over ontwikkelingen

47.6
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2.6 Interne audits
In 2021 zijn in totaal 107 audits gehouden, 
waarvan 89 audits op locatie en 18 audits met 
managers. De audits zijn redelijk gelijkmatig 
verdeeld over de regio’s en sectoren. Het aantal 
audits is ten opzichte van 2020 gestegen. Enerzijds 
door extra inzet om de onderbroken auditcyclus 
te herstellen (inhaalprogramma), anderzijds door 
de toegenomen vraag naar tussentijdse audits en 
nulmetingen. De gesprekken zijn op locatie of via 
Teams gevoerd.

Net zoals in het voorgaande jaar liggen de 
speerpunten van de interne audits op het 
zorgdossier (correctheid, volledigheid en 
actualiteit) en op het thema gegevensbescherming 
en informatieveiligheid. In totaal zijn er 397 
verbeterpunten geconstateerd, verdeeld over een 
breed aantal onderwerpen. De bevindingen bij 
gegevensbescherming en informatieveiligheid zijn 
gedetailleerd uitgewerkt en aan de Functionaris 
Gegevensbescherming verstrekt.

In vergelijking met 2020 is het totaal aantal 
verbeterpunten in verhouding tot het totaal 
aantal gehouden audits gestegen. De grootste 
stijgers zijn de volgende punten. Top 5 van 
verbeterpunten uit interne audits:

• Omgaan met privacy, cliëntgegevens, 
informatiebeveiliging (41 maal).
• Risico’s en begeleidingsafspraken in het ECD (40 
maal).

• Evalueren, bespreken en bijstellen van het 
zorgplan (40 maal).
• Werken aan doelen in het ECD (36 maal).
• BIG-handelingen en -protocollen in ECD (33 
maal).

Naast de audits in het primair proces adviseert 
en ondersteunt het Kwaliteitsbureau teams en 
managers bij het opstellen en uitvoeren van 
verbeteracties. Ook is geïnvesteerd in kennis, 
kunde en auditvaardigheden van de auditoren.

“Ik herken veel van wat de 
auditor heeft geconstateerd. 
Het bevestigt mijn eigen 
bevindingen en helpt me om 
verbeteringen door te voeren. 
De co’ers vertelden me dat ze 
blij waren met het auditgesprek. 
Dat heeft lucht gegeven en ze 
voelden zich gezien en 
gehoord’’.

 - Manager van een locatie -  

1717

55

1616

1212

1414

Regio Achterhoek de Liemers: 26

Regio Oost-Veluwe: 18
Regio Salland/ De Graafschap: 24

Sector NAH: 6
Sector Kind & Jeugd: 15

In 2021 zijn in totaal 107 audits gehouden, 
waarvan 89 audits op locatie en 18 audits 
met managers. De audits waren als volgt 
verdeeld over de verschillende regio’s en 
sectoren:

Aantal interne audits

1515

2424

1818

2.7 Incidenten cliëntenzorg en arbeidsongevallen
We gebruiken de module Melden & Analyseren 
van software-suite Zenya voor het Melden van 
Incidenten Cliëntenzorg en Arbeidsongevallen 
(MICA). De meldingen worden automatisch 
weggeschreven naar het juiste cliëntendossier. 

In totaal zijn er in 2021 9.367 MICA-meldingen 
gedaan. Ten opzichte van 2020 is het aantal 
meldingen in 2021 gedaald met 3% (van 9.651 

naar 9.367). De stijgende trend van de afgelopen 
jaren lijkt daarmee af te vlakken. De rapportage 
Incidenten en arbeidsongevallen 2021 met 
gegevens per locatie is intern beschikbaar.

Top 3 van incidenten
1. grensoverschrijdend gedrag 
2. medicatie-incidenten 
3. val-incidenten

2626

66
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2.9 Meldingen en klachten 
Zozijn heeft een meldpunt klachten en onvrede. 
Bij het meldpunt werken een klachtenfunctionaris, 
drie vertrouwenspersonen en een 
vertrouwenspersoon Wet zorg & dwang (Wzd), 
die is aangewezen door de zorgkantoren. Ook in 
2021 is er onvrede gemeld over het coronabeleid. 
Verwanten zien niet altijd de logica van het 
gevoerde beleid. Cliënten ervaren de quarantaine 
als belastend. De vertrouwenspersonen hebben 
extra aandacht gevraagd voor de uitleg en 
communicatie naar verwanten. 
In 2021 is de vertrouwenspersoon Wzd actief 
geweest, maar heeft nog geen locatiebezoeken 
kunnen brengen door corona. Ook is er een 
(nieuwe) familie-ondersteuner beschikbaar om 
familie/naasten een luisterend oor te bieden bij 
vraagstukken die niet direct met de zorgvraag te 
maken hebben.
 
Meldingen van onvrede worden door middel 
van goede gesprekken met betrokkenen 
veelal opgelost. Soms lukt dat niet. Dan 
wordt een officiële klacht ingediend bij 
de Klachtencommissie van Zozijn of de 
Geschillencommissie Zorg. Eind 2021 zijn er twee 
klachten ingediend die begin 2022 zijn behandeld. 
De eerste klacht betreft de bejegening van een 

medewerker naar een ouder en de tweede klacht 
betreft de (on)veilige omgeving van een cliënt. 
Beide klachten zijn inmiddels in 2022 ongegrond 
verklaard. Daarnaast is een klacht ingediend 
(zelfde klager) tegen de klachtenfunctionaris 
die ook ongegrond is verklaard. In november is 
een klacht over ontoereikende zorg in de eerste 
weken van de covid-crisis met een financiële 
claim van 250 euro behandeld door de landelijke 
geschillencommissie. Deze klacht is in januari 2022 
gedeeltelijk gegrond verklaard.

Ontwikkeling aantal incidenten2.8 Calamiteitenonderzoek
Zodra Zozijn een calamiteit meldt bij de 
Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), 
moet dat incident onderzocht worden. Vanaf 
2020 coördineert het Kwaliteitsbureau deze 
onderzoeken. Vanaf 2021 vallen daar ook de 
incidenten ‘Geweld in de zorgrelatie’ onder.
In 2021 is er één calamiteit in de regio Oost-
Veluwe bij de IGJ gemeld, waarna een intern 
onderzoek is gedaan met een onafhankelijke, 
externe voorzitter. Ook is er een (intern) 
onderzoek gedaan naar een niet-meldingsplichtig 
incident. 
Er zijn twee incidenten van (vermoedens) van 
‘geweld in de zorgrelatie’ gemeld. Die zijn 
onderzocht en gerapporteerd aan de IGJ. De IGJ 
heeft de onderzoeksrapporten en bijbehorende 
verbeterplannen goedgekeurd.

Soort incident 2019 2020 2021

Grensoverschrijdend 
gedrag

4.291 5.858 5293

Medicatie-incidenten 1.371 1.972 2014

Val-incidenten 559 733 822

Weglopen/vermissing 263 261 226

Verwonding 304 305 229

Hulpmiddelen, 
apparatuur of domotica

162 347 53

Verslikken/stikken 53 74 84

Prik-/bijtaccident 41 72 99

Medische of 
verpleegtechnische
handeling 

44

Onvrijwillige zorg 13 29 39

Arbeidsongevallen 
(eenzijdig)

464

Totaal 7.057 9.651 9.367
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Aard en melder van 
onvrede 2021

Cliënt Medewerker Verwant Anders Totaal

Bejegening 1 0 0 0 1

Communicatie 3 6 7 1 17

Overlast 0 0 0 3 3

Persoonlijke problemen 1 2 1 1 5

Pesten 0 1 0 0 1

Samenwerking 2 2 8 0 12

Veiligheid 1 0 2 1 4

Zorg en ondersteuning 10 2 6 0 16

Totaal 18 11 24 6 58

Aard en aantal meldingen van 
onvrede 2018 - 2021

2021 2020 2019 2018

Zorg en ondersteuning 16 17 25 23

Bejegening 1 5 5 6

Veiligheid 4 2 3 3

Persoonlijke problemen 5 9 14 8

Communicatie 17 8 6 6

Samenwerking 12 13 12 6

Overlast 3 1 1 1

Totaal 58 55 66 53

Ontwikkeling aard van de meldingen

Wie doet de melding?

Het volledige jaarverslag 2021 staat op Jaarverslag klachten en onvrede.

https://www.zozijn.nl/assets/uploads/Over-Zozijn/Kwaliteitsrapport/Jaarverslag-Klachtenfunctionaris-en-Klachtencommisie-2021.pdf


2.10 Wet zorg en dwang
Het jaar 2020 was het overgangsjaar voor de 
implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd). 
In 2021 is zowel inhoudelijk als procesmatig 
aandacht geweest voor de verdere invoering. De 
verplichte analyse Wet zorg en dwang is gemaakt 
met inbreng van de Wzd-functionarissen. De 
analyse is getoetst door onze bestuurscommissie 
Kwaliteit en Veiligheid en goedgekeurd in het 
Directie Overleg. 
De analyse bestaat uit het aantal beschreven 
maatregelen onvrijwillige zorg in de 
cliëntendossiers. In de analyse van het eerste half 
jaar van 2021 zijn de cijfers echter gebaseerd op 
een momentopname, terwijl de cijfers van het 2e 
half jaar voor de huidige analyse zijn gebaseerd 
op de totale periode juli tot en met december. 
Daarom zijn de cijfers (nog) niet vergelijkbaar.

• Bij 102 cliënten (5,48%) zijn één of meerdere 
vormen van onvrijwillige zorg beschreven.
• Er zijn 228 maatregelen beschreven over de 
tweede helft van 2021 t.o.v. 275 over de eerste 
helft van het jaar. 
• Onvrijwillige zorg komt binnen alle regio’s en 
sectoren voor, waarbij in de regio Oost-Veluwe 
de meeste maatregelen zijn beschreven. Binnen 
Zozijn is eenzelfde aanpak voor onvrijwillige zorg 
en maken we geen onderscheid tussen de regio’s 
in de analyse.
• Mede op advies van de Wzd-functionarissen 
is besloten dat de rol van Wzd-
zorgverantwoordelijke verschoven is van de 
CO’er naar de gedragswetenschapper. Dit 
levert korte lijnen tussen Wzd-functionaris en 
gedragswetenschapper op en lastenverlichting 
voor de CO’er. De gedragswetenschappers 
zijn geïnformeerd over deze rol en er is 
gesproken over de regie op eigen leven, 
onvrijwillige zorg bespreken, verzet herkennen, 
afbouwmogelijkheden of alternatieve vormen.

‘’Het streven naar minder 
onvrijwillige zorg gaat hand in 
hand met een goed inhoudelijk 
gesprek. Bovenal zie ik dat de 
bewustwording toeneemt. De 
vanzelfsprekendheid dat goede 
zorg bestaat uit risico’s minimali-
seren maakt steeds meer plaats 
voor de visie dat goede zorg 
bestaat uit zorgvuldig 
kijken naar de aard van risico’s. 
Op basis daarvan kiezen we voor 
beperkingen dan wel ruimte om 
te leren en (gedoseerd) fouten 
maken. Toegenomen bewust-
wording is er ook door de vraag 
met wie je in gesprek gaat over 
een vrijheidsbeperking. Er wordt 
steeds meer naar de 
wilsbekwaamheid (ter zake) van 
de cliënt gekeken. En we volgen 
niet ‘automatisch’ de wens van 
de wettelijk vertegenwoordiger. 
Opvallend is namelijk dat wette-
lijk vertegenwoordigers 
vaak (nog) meer geneigd zijn om 
te kiezen voor ‘veiligheid voor 
alles’ dan professionals. Dit 
levert mooie gesprekken op met 
verwanten, waarin vaker 
verdiepende vragen gesteld 
worden en er breder nagedacht 
wordt over alternatieven. Het 
begrip ‘ernstig nadeel’ heeft 
betekenis gekregen. Er wordt 
minder overwogen vanuit een 
eigen opvatting van de mede-
werker dat een cliënt bijvoor-
beeld te zwaar is of te laat gaat 
slapen. Er ontstaat meer 
probeerruimte’’. 

 - Wzd-functionaris Mariëlle van ZAB -  
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Aantal geregistreerde maatregelen van 
onvrijwillige zorg

1e helft 2021 2e helft 2021

Toedienen van vocht en voeding 1 0

Toedienen van medicatie, niet volgens voorschrift 10 9

Consulten bij (tand)artsen 4 2

Fixatie of vasthouden door ondersteuner(s) 94 26

Fixatie door materiaal zoals verpleegdeken of 
polsband

18 2

Buitendeur op slot 5 9

Overige maatregelen waardoor iemand zich niet 
kan verplaatsen of bewegen, zoals diepe stoelrem 
op de rolstoel

12 7

Deur op slot in de separeerruimte (registratiefout!) 2 0

Deur op slot in een speciale afzonderingsruimte 5 2

Deur op slot in de eigen verblijfsruimte 35 35

Insluiten in overige ruimtes of op overige manieren, 
zoals hoge klink of knip

7 4

Toezicht door middel van camera’s 1 3

Toezicht met behulp van elektronica die volgt waar 
cliënt zich bevindt, zoals gps, sensoren

1 2

Toepassen van overige domotica, zoals 
uitluisterapparatuur of deurverklikker

4 4

Onderzoek aan kleding of lichaam, zoals fouilleren 1 1

Onderzoek in woonverblijf naar 
gedragsbeïnvloedende middelen en gevaarlijke 
voorwerpen

1 3

Restricties van communicatiemiddelen, zoals niet 
(altijd) telefoon of internet gebruiken

10 12

Overige beperkingen bij regie op eigen leven, 
zoals verplicht dagprogramma, afspraken over eten, 
contactafspraken

63 105

Beperking bezoek om zorginhoudelijke redenen 1 2

Onvrijwillige zorg bij Zozijn in 2021

Nieuwe documenten bij 
(on)vrijwillige zorg
• Handreiking voor het toetsten van 
wilsbekwaamheid.
• Evaluatiedocument (on)vrijwillige zorg 
volgens stappenplan.
• Instructiekaart onvoorziene-/
noodmaatregelen.
• Instructiekaart voorziene-/in plan 
opgenomen maatregelen.
• Instructiedocument voor onderscheid 
maken tussen onvrijwillige zorg, vrijwillige 
zorg en begeleidingsafspraken.
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Jaarrapportage cliëntvertrouwenspersoon Wzd
Zes cliënten hebben contact gezocht met de 
gespecialiseerde cliëntenvertrouwenspersoon 
Wzd: vijf (vertegenwoordigers van) cliënten 
met een verstandelijke beperking en één cliënt 
met NAH. De meeste kwesties zijn naar volle 
tevredenheid van de cliënten opgelost. 

Zie de webpagina over Zorg en dwang op de 
website voor het volledige jaarrapport.

De Wzd in 2022
De implementatie van de wet heeft niet de 
geplande aandacht gekregen vanwege corona. 
De afronding van de implementatie verwachten 
wij in de eerste helft van 2022. Daarmee 
wordt het project ingebed in de bestaande 
organisatie. In 2022 start een werkgroep Wzd 
om de ontwikkelingen te volgen en zo nodig 
beleidsaanpassingen te doen. 

‘De Wzd-analyse is toegelicht 
door de projectleider Wzd en 
een Wzd-functionaris’. De CVR is 
benieuwd naar de verdere ont-
wikkelingen en trends en ziet de 
volgende analyse met belang-
stelling tegemoet. De CCR heeft 
het stuk niet inhoudelijk kunnen 
bespreken door een volle agen-
da. De raad deelt wel de eerste 
bevindingen van hun coach en 
technisch voorzitter. Het is de 
raad duidelijk dat de cijfers van 
de tweede helft van 2021 niet 
kunnen worden vergeleken met 
die uit de eerste helft van 2021. 
Ook is duidelijk hoe dat komt. 
De CCR heeft een positieve in-
druk van de stappen die in 2021 
zijn gezet. De CCR krijgt op 24 
mei uitleg door een Wzd-func-
tionaris. Dan zal de raad ook 
inhoudelijke vragen stellen, bij-
voorbeeld over het gestegen 
aantal geregistreerde maatrege-
len onvrijwillige zorg bij “overige 
beperkingen op het voeren van 
regie op eigen leven”. 

 - Reactie van de CCR/CVR 
d.d. 21 april 2022 -  

Kind & Jeugd 5

NAH 2

Achterhoek/Liemers 4

Oost-Veluwe 3

Graafschap/Salland 3

ZAB 1
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Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling
De aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en 
kindermishandeling zijn 18 keer benaderd door 
medewerkers om mee te denken of te sparren 
over een vermoeden of concreet signaal. Een 
aantal keren heeft dit geleid tot een melding bij 
Veilig Thuis.

Uit een enquête in 2020 binnen K&J blijkt dat 
medewerkers behoefte hebben aan meer kennis 
dan de training nu biedt. Daarom is in de week 
tegen kindermishandeling (november 2021) 
informatie gedeeld over gesprekstechnieken 
bij jonge kinderen wanneer huiselijk geweld of 
mishandeling vermoed wordt.
Studenten van de Hogeschool Ede hebben 
een vervolgonderzoek gedaan over de borging 
van kennis. Het ‘zakkaartje’ heeft een update 
gekregen en er is een start gemaakt met 
verdiepende scholing.

Herkomst vermoedens of signalen

https://www.zozijn.nl/over-zozijn/wet-zorg-en-dwang


2.12 Kennis- en expertiseteams
Zozijn heeft negen kennis- en expertiseteams. Ze 
houden zich bezig met (1) decubitus, (2) alcohol 
& drugs, (3) suïcidaal gedrag, (4) valpreventie, (5) 
eten & slikken, (6) seksualiteit, intimiteit & relaties, 
(7) palliatieve zorg, (8) slapen en (9) pijn. Een 
expertiseteam bestaat uit medewerkers van Zozijn 
met specialistische kennis en/of praktijkervaring. 
Een voorbeeld is het expertiseteam palliatieve 
zorg, dat een team kan ondersteunen als 
een cliënt ongeneeslijk ziek is. Medewerkers 
leggen allerlei vragen voor aan de kennis- en 
expertiseteams. Hoe kijken we bijvoorbeeld bij 
Zozijn aan tegen seksualiteit, intimiteit en relaties 
en wat hebben medewerkers nodig om cliënten 
op dit thema zo goed mogelijk te ondersteunen? 
Ook het omgaan met en behandelen van mensen 
met suïcidaal gedrag vraagt om specialistische 
kennis. Er is beleid ontwikkeld aan de hand van de 
landelijke richtlijn suïcidaal gedrag.

Team Vakkennis & Innovatie
De kennis- en expertiseteams maken 
tegenwoordig deel uit van een groter team: 
het team Vakkennis & Innovatie. Daarin komen 
zorgtechnologie, innovatie, onderzoek, 
kennis en expertise bij elkaar. Femmelien 
Blom, beleidsadviseur ZAB: “We merkten dat 
verschillende collega’s met dezelfde thema’s bezig 
waren. Neem slapen. Daarvoor kun je aankloppen 
bij het slaapteam, maar ook bij het Zorglab dat 
verstand heeft van technologie die kan bijdragen 

aan een betere nachtrust. Door samen te werken 
en informatie te delen in het team Vakkennis & 
Innovatie kunnen we nóg beter inspelen op wat 
medewerkers van ons nodig hebben om hun werk 
goed te kunnen doen.”

Medewerkers kunnen ook kennis opdoen 
in kenniscafé’s die in 2022 voor het eerst 
georganiseerd worden. Meer informatie over de 
kennis- en expertiseteams is te vinden op  de 
pagina Expertise en kennis.
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“Je denkt bij goede zorg ei-
genlijk automatisch aan wat je 
overdag doet voor een cliënt. 
Dan proberen we samen iemand 
zoveel mogelijk structuur, com-
fort en veiligheid te bieden. Bij 
de nacht stonden we eigenlijk 
nooit stil. Hoorden we niks van 
de nachtdienst? Dan zou het 
wel goed zitten, dachten we. Nu 
weten we dat dat niet zo hoeft 
te zijn en zijn we veel bewuster 
met slaap bezig. Stel dat iemand 
overdag indommelt: is iemand 
dan moe of kan het ook onder-
prikkeling zijn? Een andere be-
langrijk leerpunt is dat wat voor 
jou fijn is, dat niet hoeft te zijn 
voor cliënten. Wij vinden het 
misschien lekker om in het week-
end tot 11.00 uur in bed te blij-
ven liggen, maar voor een cliënt 
kan dat juist niet goed zijn.”

 - Een medewerker van Zozijn over de 
slaapkennis die haar team opdeed via de 

pilot van Slaap Lekker -  

https://www.zozijn.nl/over-zozijn/expertise-en-kennis


Regie en medezeggenschap  
van cliënten en verwanten
3.1 Medezeggenschap cliënten en verwanten
Medezeggenschap door cliënten en verwanten 
is belangrijk voor Zozijn. Zozijn staat garant 
voor goede faciliteiten voor medezeggenschap. 
Zo kunnen cliënten en verwanten meepraten 
en meebeslissen over de koers van Zozijn als 
organisatie. De medezeggenschap bij Zozijn vindt 
plaats in verschillende lagen van de organisatie. Op 
RVE-niveau, op regio- en sectorniveau en Zozijn-
breed. Er zijn cliëntenraden en verwantenraden. In 
totaal zijn er ruim 200 cliënten en verwanten actief 
binnen de medezeggenschap. Meer uitleg staat op 
Medezeggenschap door cliënten & verwanten.

Nieuwe regeling medezeggenschap
In 2020 is de nieuwe wet voor de medezeggenschap 
(WMCZ 2018) in werking getreden. Bij de nieuwe 
wet hoort een nieuwe medezeggenschapsregeling. 
In deze regeling staan de afspraken tussen 
Zozijn en de cliënten- en verwantenraden over de 
medezeggenschap. De belangrijkste veranderingen 
in de nieuwe wet zijn: 
• Inspraak voor cliënten over zaken die belangrijk 

zijn in hun dagelijks leven.
• Meer nadruk op tijdige informatie in begrijpelijke 

taal.
• Verzwaard advies wordt instemmingsrecht.
• Verplichte gelaagdheid in de medezeggenschap. 

   HOOFDSTUK 3
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De medezeggenschapsregeling van Zozijn geldt 
per 1 mei 2021. In de regeling staat dat cliënten 
en hun vertegenwoordigers inspraak hebben via 
het locatie-overleg van de locatie waar zij wonen 
of werken.

“De mening van de cliënt is 
belangrijk. De cliënt is de grote 
deskundige. De samenwerking 
tussen de cliënten en verwanten 
in de medezeggenschap is be-
langrijk voor het kijken naar de 
kwaliteit van zorg.”

 - Wim Bakker, voorzitter CVR  - 

https://www.zozijn.nl/over-zozijn/medezeggenschap-door-cliënten
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Onderwerp Ter advies,
ter instemming, of
Ongevraagd advies

Reactie CCR/CVR

Communicatie met verwanten (CVR) Ongevraagd advies De CVR heeft afspraken ge-
maakt met de bestuurder over 
het vervolg. Dit loopt nog.

Uitvoeringsplan vaccineren cliënten met 
AVG

Ter instemming Instemming

Beleidsplan Wet zorg en dwang Ter instemming Instemming

Concept-Medezeggenschapsregeling  Ter instemming Instemming

Bereikbare dienst gedragswetenschappers Ter instemming Instemming

Onderzoek Saxion veilig internetgebruik 
door cliënten

Ter advies  Positief advies

Klachtenregeling
aantoonbaar besproken Zorgplan

Ter instemming Instemming

Saxion onderzoek Zozijn TV Ter advies Positief advies

Invoeren van 3e generatie Domotica Ter instemming Instemming

Wijziging organisatietop-structuur Zozijn 
naar tweehoofdig bestuur

Ter advies Positief advies

Jaarrekening 2020 Ter advies Ter kennisgeving aangeno-
men. 

Profielschets nieuw lid Raad van Toezicht Ter advies Positief advies

Begroting Zozijn 2022, met kaderbrief en 
jaarplan 2022

Ter advies Positief advies

Regeling Internet, TV en Telefonie (ITT) Ter instemming Loopt nog

Evaluatie/enquête cliëntenportaal, en 
signalen over CarenZorgt (zie ook 2.2)

Ter kennisname (enquêtere-
sultaten) en advies (vervolg)

Advies in 2022

3.2 Onderwerpen die zijn besproken in de CCR/CVR

Corona, maatregelen en medezeggenschap
Corona heeft een groot effect op het leven van 
cliënten en verwanten in 2021. Ook voor de 
medezeggenschap betekent dit dat raden creatief 
moesten zoeken naar mogelijkheden om toch met 
elkaar te overleggen. Er is digitaal vergaderd of de 
coaches van de cliëntenraden hebben telefonisch 
contact gehouden met de leden van de RVE-
cliëntenraden.  
In 2020 is er een commissie van wijzen (leden vanuit 
de CCR en de CVR) opgericht die regelmatig met 
de bestuurder spreekt over corona-ontwikkelingen. 
Afhankelijk van de besmettingen en de woon- of 
werksituatie van cliënten verschillen de maatregelen 
per locatie. Dit wordt afgestemd tussen de RVE-
raad en de manager.

Locatie-overleggen
In de ‘nieuwe’ locatie-overleggen worden door 
en met cliënten en/of hun vertegenwoordigers 
onderwerpen besproken die belangrijk zijn 
in hun dagelijkse leven op de locatie waar 

zij wonen of werken. Denk aan maaltijden, 
douchen, (her)inrichting van algemene leefruimte, 
dagbesteding, huisregels, verhuizing, activiteiten, 
ontspanningsmogelijkheden, mogelijkheid voor 
bezoek en veiligheid. De CCR en de CVR ontvingen 
in het najaar van 2021 signalen dat het locatie-
overleg nog niet op alle locaties geregeld is en 
hebben dit aangekaart bij de bestuurder. Er wordt 
een inventarisatie gemaakt om dit te verbeteren.
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Cliëntervaringsonderzoek 
Eén van de uitgangspunten van een 
cliëntervaringsonderzoek volgens het 
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is dat deze 
onderzoeken niet-anoniem zijn. De CCR en de CVR 
willen ook een anoniem cliëntervaringsonderzoek. 
Er is afgesproken dat er om-en-om een anoniem en 
een niet-anoniem onderzoek plaatsvindt. 
Begin 2022 is het volgende 
cliëntervaringsonderzoek, niet-anoniem. De CCR 
en de CVR denken mee over de vragen. Enkele 
vragen zijn aangepast. Zo kunnen de CCR en 
CVR beoordelen of de aanbevelingen uit het 
vorige onderzoek leiden tot verbetering. Die 
aanbevelingen gaan over: zelf koken op de woning, 
kunnen deelnemen aan activiteiten en meer vaste 
gezichten in de zorgteams. Hierbij hebben CCR en 
CVR ook de link gelegd met Zozijn wérkt.

Onderzoek naar financiële draagkracht cliënten 
De financiële commissie van de CCR/CVR komt 
tenminste twee keer per jaar bijeen. De commissie 
bespreekt dan de begroting, de nieuwbouwplannen 
en de exploitatiecijfers. Naar aanleiding van het 
Instemmingsverzoek over Internet, TV en Telefonie 
(ITT) heeft de CVR een werkgroep ingesteld die 
onderzoekt wat de financiële draagkracht is van 
een ‘gemiddelde’ cliënt. Welke kosten hebben 

CVR

Van links naar rechts: Boven: Harrie 
Neerhof (Regio Achterhoek/De Lie-
mers); Mathilde Bondt (Sector Kind & 
Jeugd) en Johan Wind (Regio Salland/
De Graafschap). Midden: Theo Rutten 
(Regio Salland/De Graafschap); Eric 
Krukkert (Regio Oost-Veluwe); Arnold 
Biezeman (Regio Oost-Veluwe) en Moni-
ca Sluiseman (Expertise communicatie)
Onder: Wim Bakker, voorzitter (Experti-
se Financiën) en Ria Eilander (Expertise 
communicatie).

CCR

Van links naar rechts. Boven: Hennie 
Bannink, voorzitter (Werken De Graaf-
schap); Hendrik Teeuwsen (Wonen 
Doetinchem) en Tonia Taankink (Lath-
merraad Oost-Veluwe). Onder: Henk 
Rensink (Op pad, NAH) Alex Frederiks 
(Dagbesteding Oost-Veluwe) en Bert 
Dijkman (Wonen Neede).

“Vanavond ga ik een lekkere en 
gezonde gevulde groentecur-
ry maken op de woning. Er zijn 
altijd cliënten die willen mee-
helpen. Anderen kijken gewoon 
toe of schuiven aan als het klaar 
is. De mooiste gesprekken ont-
staan tijdens het koken. En ik wil 
ook laten zien dat niet alleen de 
3 P’s (patat, pizza en pannenkoe-
ken) lekker zijn. Het gaat 
natuurlijk om de balans tussen 
gezond en lekker.’ 

 - Manager van een woning Martijn - 

cliënten en wat blijft er onder de streep over? Is 
dit voldoende om activiteiten te ondernemen? De 
werkgroep vraagt input bij de verwantenraden door 
middel van een vragenlijst. Bij de cliëntenraden 
gaan de coaches in gesprek met de leden over de 
vragen: Kom je uit met je geld? En is is (een gebrek 
aan) geld een belemmering om het leven te leiden 
dat je wilt?
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Cliëntentijdschrift

De CCR wil al langer graag een tijdschrift voor cliënten. In 2021 krijgt dit concreet vorm, 
mede door een gift vanuit het hulpfonds. Het is een tijdschrift met 70% ‘nice-to-know’-
onderwerpen en 30% ‘need-to-know’. De cliëntenraad kan op deze manier een  groot deel 
van de achterban bereiken. De redactie bestaat uit twee cliënten, medewerkers van Zozijn
en medewerkers van Geen Blad voor de Mond (bladenmaker). Halverwege april 2022 
hebben ongeveer 1.600  cliënten die bij Zozijn wonen of dagbesteding 
ontvangen een  prachtig, kleurrijk en persoonlijk tijdschrift ontvangen.
Het tijdschrift bevat veel beeld en duidelijke teksten. Er is ruimte 
voor nuttige informatie en leuke weetjes. Naast dat er veel te zien 
en te lezen is in het tijdschrift, is er ook vaak wat te puzzelen, te 
knutselen of te maken. Er komt zelfs wel eens iets in dat cliënten 
kunnen voelen of ruiken. Zo worden cliënten die niet kunnen lezen 
er ook blij van. In de eerste editie staat op verzoek van de CCR 
een artikel over ‘nee zeggen’ als grenzen worden overschreden. 

 
Communicatie met de achterban 
De CVR vindt communicatie met en naar de 
achterban heel belangrijk. Het is voor de CVR 
ingewikkeld om contact te zoeken met verwanten 
die niet in een verwantenraad zitten. Zozijn 
moet hierin de medezeggenschap faciliteren. De 
CVR heeft hiervoor aandacht gevraagd in een 
ongevraagd advies aan de bestuurder. Er zijn 
afspraken gemaakt waardoor de CVR via e-mail 
verwanten kan bereiken. Ook wordt er gekeken naar 
een forum of website waarop verwanten met elkaar 
in contact kunnen komen, vragen kunnen stellen en 
de juiste informatie kunnen vinden. 

Cliëntenraad Ambulant
Sinds maart 2021 is er een cliëntenraad Ambulant. 
Een actieve raad met enthousiaste leden die de 
medezeggenschap voor cliënten met ambulante 
dienstverlening graag verder op de kaart wil 
zetten.Twee keer per jaar is er een gezamenlijke 
bijeenkomst met alle CCR- en CVR-leden, en ook 
met de raad van toezicht en de OR.

Medezeggenschap in 2022
• uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek       
2022;
• uitkomsten onderzoek financiële draagkracht   
cliënten;
• achterbanraadpleging over regeling Internet,   
TV en Telefonie;
• Vervolg CarenZorgt cliëntenportal op basis van 
het advies;
• het bereiken van achterban (CVR) volgens 
afspraken met bestuurder;
• meedoen in werkgroep Rookbeleid.

63%63%

Samen vergaderen

Twee keer per jaar is er een gezamenlijke 
bijeenkomst met alle CCR- en CVR-leden, 
en ook met de raad van toezicht en de OR.

https://www.zozijn.nl/nieuws/op-de-deurmat-gloednieuw-cliëntentijdschrift-bij-zozijn
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4

Betrokken en  
vakkundige medewerkers
 4.1 Strategische thema’s 
Om te beschikken over voldoende, vakkundige en 
vitale medewerkers moeten we een aantrekkelijke 
werkgever zijn. Dit vraagt om personeelsbeleid dat 
leidt tot goede werknemerservaringen vanaf het 
eerste contact met Zozijn tot en met het vertrek. 
Ons beleid is gericht op:
• voldoende medewerkers;
• slimmere en/of andere inzet van    
 beschikbare capaciteit;
• professionele medewerkers die continu   
 willen leren en verbeteren;
• gelukkige en veerkrachtige medewerkers   
 in een gezonde werkomgeving.

Om dit te bereiken staan de volgende vijf 
strategische thema’s hoog op de agenda.
 
1. Arbeidsmarkt
Belangrijker dan ooit in de krappe arbeidsmarkt is 
dat de juiste mens op de juiste plek terecht komt 
en dat we alle talenten en mogelijkheden benutten. 
We ervaren dat vacatures steeds langer open staan 
en medewerkers makkelijker ‘switchen’ tussen 
organisaties. Eind 2021 is de nieuwe afdeling 

‘arbeidsmarkt, recruitment & mobiliteit’ ingericht, 
met als doel alle externe én interne talenten op de 
juiste plek maximaal tot bloei te laten komen. 

2. Strategische personeelsplanning
Bij strategische personeelsplanning wordt 
nagedacht over hoeveel medewerkers er over twee 
of vijf jaar nodig zijn, welke kwaliteiten deze mensen 
moeten hebben en welke personeelssamenstelling 
wenselijk is. Planning en ‘gezonde’ roosters zijn 

   HOOFDSTUK 4

“Wij geloven erin dat als 
medewerkers gelukkig zijn in 
hun werk, onze cliënten daar 
gelukkiger van worden.”

 - Personeelsadviseur M&O  - 
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belangrijk om de beschikbare capaciteit optimaal in 
te zetten. 

3. Leren & Ontwikkelen 
Medewerkers die zichzelf kunnen zijn, zich kunnen 
ontwikkelen en die zich gehoord én gezien voelen, 
brengen cliënten tot bloei. Dit vergt een leerrijk 
en veilig werkklimaat. In een ‘lerende organisatie’ 
krijgen medewerkers concrete leermogelijkheden 
en is er een veilige leercultuur waarin medewerkers 
zich continu ontwikkelen, reflecteren, de dialoog 
voeren, samenwerken en kennis uitwisselen. 

4.Duurzame inzetbaarheid en werkgeluk
Duurzame inzetbaarheid gaat over fysieke en 
mentale gezondheid, over zingeving en of 
medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen.

5. Leiderschapsontwikkeling  
Directie en management hebben een cruciale 
voorbeeldrol. Het wekt vertrouwen als 
medewerkers zien dat hun leidinggevende trouw 
is aan onze waarden en consistent is in gedrag. In 
lijn met onze visie op medewerkers en leiderschap 
is een leiderschapsprogramma ontwikkeld. Dit is 
in 2021 doorlopen door de meeste managers en 
wordt vervolgd in 2022. 

4.2 Gelukkige & veerkrachtige medewerkers

Planbureau Zozijn
Het Planbureau Zozijn is het centrale loket waar 
vanaf 1 mei 2021 alle vragen voor de invulling van 
flexibele inzet binnen komen. Ook bij hoog verzuim 
door covid heeft het planbureau de managers 
ondersteund.

Continuïteitsplan
De continuïteit van zorg die we  cliënten bieden 
kan door allerlei oorzaken onder druk komen 
te staan. Dat kan op een woning, op meerdere 
woningen binnen een regio of Zozijn breed. We 
hopen nooit in situaties terecht te komen waarin de 
zorgcontinuïteit onzeker is, maar moeten er toch op 

Welkomst-app

Alle nieuwe collega’s krijgen in hun 
eerste periode bij Zozijn toegang tot een 
‘welkomstapp’. Daarin staat praktische 
informatie voor de eerste werkdag en meer 
achtergrondinformatie over Zozijn. Al vóór de 
eerste werkdag kunnen zij via de app Zozijn 
beter leren kennen door middel van filmpjes, 
infographics, quizvragen en praktische info. 
De app wordt voortdurend geëvalueerd en 
geactualiseerd.

voorbereid zijn. Daarom is er een continuïteitsplan 
geschreven. Daarin staat wat we moeten doen 
als we zorgmedewerkers over de regio’s moeten 
herverdelen. Zorgcontinuïteit gaat over een zo veilig 
mogelijke situatie voor alle cliënten. 

Zozijn Vitaal
Zozijn vindt het belangrijk dat medewerkers zich 
fit en vitaal voelen. Vitaliteit is één van onze 
basisbehoeften. Iedereen voelt zich graag prettig en 
energiek. Belangrijk is dat medewerkers plezier en 
voldoening uit het werk halen en een betekenisvol 
leven leiden. Met Zozijn Vitaal zijn er allerlei 
mogelijkheden die helpen om het werk en jezelf 
gezond te houden.

Minder verzuim
Het gemiddelde verzuim in de gehandicaptenzorg 
over het jaar 2021 is 7,58%. Ten opzichte 
van een jaar geleden is dit een stijging. Het 
verzuimpercentage binnen Zozijn is in 2021 iets 
hoger dan het branchegemiddelde, te weten 7,64%. 
Er zijn inspanningen gedaan om het verzuim terug 
te dringen. Er is een verzuimadviseur aangetrokken 
in regio Oost-Veluwe, er zijn extra verzuimtrainingen 
gehouden en een gerichte verzuimaanpak.



24

4.3 Opleiden: groei door leer-kracht
Ondanks dat de pandemie ook in 2021 een grote 
rol speelt in het trainingsprogramma, zijn we er 
trots op dat veel medewerkers hebben kunnen 
leren en zich ontwikkelen, zowel individueel als met 
het team. Uiteraard zijn er fysieke trainingen (deels) 
omgezet naar trainingen via Teams. Hiervoor is het 
“Protocol Veilig Trainen” continu aangepast op 
basis van de landelijke maatregelen. Tegelijkertijd 
is het gelukt om alle noodzakelijke fysieke 
trainingen, zoals het Focus-programma (omgaan 
met spanningsvol handelen) uit te voeren met 
toepassing van preventieve maatregelen. 
Het trainingsaanbod is uitgebreid en het 
leer- en ontwikkelaanbod is overzichtelijk en 
laagdrempelig toegankelijk via het Leerplein op 
MijnZozijn. Zozijn heeft bijna 400 studenten een 
stageplek kunnen geven. Dat is ruim boven de 
cao-verplichting. Een mooi resultaat, gezien het 
tekort aan stageplekken in de zorg. Daarnaast 

“Het heeft mij veel inzicht 
gegeven in de wijze waarop 
meerzijdige partijdigheid 
voorkomt in bijna alle casussen. 
Deze bewustwording alleen al 
zou elke collega moeten 
hebben.”

 - Cursist Syta van training 
Meerzijdige partijdigheid  - 

is een gespecialiseerde praktijkopleider voor 
studenten hbo-verpleegkunde begonnen. We 
hopen zo de verpleegkundige en verzorgende 
expertise te borgen.

Een aandachtspunt blijft het Learning Management 
Systeem (LMS). Het is nog niet gelukt om 
managers real-time inzicht te geven in het 
vakbekwaamheidsniveau van de medewerkers op 
RVE-niveau. Uit de evaluatie van het Programma 
Zorgtechnologie en Digitale Vaardigheden blijkt 
dat het vergroten van digitale vaardigheden van 
medewerkers onverminderd van belang is.

Zozijn maakt sinds maart 2020 gebruik van het 
online trainingsplatform GoodHabitz. Inmiddels 
hebben 970 medewerkers zich aangemeld, die 
meer dan 2550 lesbezoeken aan het platform 
hebben gebracht. Er wordt het meest gebruik 
gemaakt van de modules op het gebied van 
digitale vaardigheden.

Nieuwe trainingen 
voor medewerkers

• Meerzijdige partijdigheid
• Werkbegeleiders 

studenten
• Seksualiteit
• Welkom bij Zozijn
• Klinische lessen Mondzorg
• Nederlands met gebaren  

voor het jonge kind
• Palliatieve zorg

Nationale 
Zorgklas

Introductie 
Coronabaan 

Basis-assistent 
Zorg en Welzijn

Nieuwe trainingen 
voor zij-instromers

“Ik heb in GoodHabitz een 
onderdeel gedaan over zake-
lijk schrijven. Die cursus is goed 
opgezet. Er staat precies bij 
hoelang een les duurt en welke 
onderdelen aan bod komen. 
Dus als ik een half uurtje heb, 
dan kies ik een les van 30 minu-
ten. Ik heb dingen geleerd die 
ik meteen kan toepassen. Het 
ligt voor het grijpen, dus pak die 
kans.”

 - medewerker Monique van 
bureau medezeggenschap  - 



E-learning module Aantal medewerkers 
Basiscursus hersenletsel 20

Cliëntenportaal dossiervorming uitgebreid/verkort 103/281

Elektronisch cliëntendossier (ECD) ONS 102

Epilepsie 68

Eten en drinken zonder problemen 18

Medicatie 245

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling 20

Ouder worden en dementie (pilot) 10

Wet zorg en dwang 219

Diverse voorbehouden/risicovolle handelingen 438

Praktijktrainingen, gedeeltelijk via Teams door covid Aantal medewerkers 

Aandachtsfunctionaris Zorg 41

Basiscursus NAH 23

Basis-assistent Zorg en Welzijn 7

Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht 22

Cliëntenportaal 616

EVC traject K&J 5

Floorplay introductie 12

Focus basistraining verplicht 3-daagse 105

Focus teamtraining verplicht (na 3-daagse basistraining) 118

Focus basistraining 2-daagse 19

Focus teamtraining (na 2-daagse basistraining) 246

Focus maatwerktraining 69

Focus techniekentraining 38

Focus Train-the-trainer follow-up 7

Klinische lessen mondzorg 3

Leergang intensieve gezinsondersteuning 17

Nederlands met gebaren voor het jonge kind 20

Oplossingsgericht werken 28

Psychiatrische problematiek i.c.m. LVB/NAH 40

Seksualiteit 11

Taakhouder medicatie 27

Taakhouder medicatie Aantal bij-
eenkomsten 

Aantal 
deelnemers

Teamreflecties 217 1752
Clientenportaal 616 616
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Afgeronde trainingen met een directe relatie tot zorg en ondersteuning in 2021



4.4 Vrijwilligers bij Zozijn
In 2021, het ‘jaar van de vrijwilliger’ maakt Zozijn 
een plan met drie doelen.

1. De vrijwilligers bedanken voor hun inzet
Er zijn zes droomuitjes beschikbaar gesteld 
waarvoor vrijwilligers, cliënten, medewerkers en 
verwanten zich kunnen aanmelden. De (CCR) 
kiest de zes winnaars. Door corona is het helaas 
niet gelukt om deze uitjes te realiseren in 2021. 
Uiteraard doen we dit alsnog in 2022. Beloofd is 
beloofd! 

2. Nieuwe vrijwilligers werven
Voor het werven van nieuwe vrijwilligers zijn vier 
mooie films gemaakt over:
- vrijwilligerswerk op een Dagcentrum;
- vrijwilligerswerk bij de doelgroep Ernstig    
Meervoudig Beperkt (EMB);
- vrijwilligerswerk bij cliënten met Niet 
Aangeboren Hersenletsel (NAH);
- vrijwilligerswerk voor cliënten zoals een 
klusjesman. 

De productie van nog twee filmpjes staat gepland 
in 2022. De filmpjes staan op onze website 
Verhalen van onze vrijwilligers.

3. Het aantal vrijwilligers
Aan het einde van 2021 zijn er in totaal 721 
vrijwilligers actief. Er zijn 96 nieuwe vrijwilligers 
bijgekomen. Helaas zijn 115 vrijwilligers gestopt 
met hun vrijwilligerswerk bij Zozijn. 

“Ik vind dat je iets voor een 
ander moet doen zonder iets 
terug te verwachten. Maar
natuurlijk levert het me zelf ook 
veel op. Een bezoek aan cliënten 
geeft mij energie. Ik leer ook van 
het doorzettingsvermogen en 
de kracht van mensen met NAH 
om ondanks hun beperkingen 
activiteiten te ondernemen.’’

 - Vrijwilliger Maud - 
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https://www.zozijn.nl/vrijwilligers/verhalen-van-vrijwilligers
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4

Teamontwikkeling en 
teamreflectie in 2021
5.1 Vakgroep teamcoaches bij de unit Opleiden
Medewerkers hebben dit jaar te maken met de 
uitvoering van de Wzd, privacywetgeving AVG, 
cliëntenportaal CarenZorgt, de zorgprogramma’s, 
een krappe bezetting én opnieuw met corona. 
Veel medewerkers ervaren een hoge(re) 
werkbelasting en zien dat zij vaker voor (ethische) 
dilemma’s komen te staan. Juist dan is het 
belangrijk stil te kunnen staan bij de kwaliteit van 
de geboden zorg. De grote uitdaging is hoe de 
teams tijd en ruimte vinden om werkelijk stil te 
staan bij en te reflecteren op hun handelen. 

Vanaf 1 januari 2021 vallen de teamcoaches onder 
de unit Opleiden. Het nut en de noodzaak voor 
teamontwikkeling is alleen maar groter geworden. 
De realiteit is echter dat geplande afspraken met 
managers en teams regelmatig gecanceld zijn, 
omdat een fysieke ontmoeting niet mogelijk was. 
De teamcoaches hebben zich bekwaamd in het 
digitaal aanbieden van hun diensten. Aanvragen 
voor teamontwikkeling/teamreflectie komen 
(meer) centraal binnen. In de intake kiest men een 
thema van het Kwaliteitskader. Elk team inclusief 
de manager is eigenaar van de systematische 

teamontwikkeling en de verslaglegging ervan. 
De teamcoach kan daarbij faciliteren. De 
teamcoaches zijn beter zichtbaar geworden en 
dragen als onafhankelijk procesbegeleider bij 
aan teamontwikkeling met (ethische) reflectie, 
intervisie, coaching en moreel beraad. Teams 
geven aan dat een georganiseerde teamreflectie 
met een onafhankelijk procesbegeleider bijdraagt 
aan bewustwording, verbinding, gezamenlijke 
visie, samenwerking en afstemming.

5.2 Reflecties in aantallen
Aan de teamcoaches is gevraagd alle 
activiteiten op het gebied van teamontwikkeling, 
teamreflectie en teamcoaching te gaan 
registreren.
Van de negen teamcoaches zijn er zeven gestart 
met het bijhouden. De cijfers geven nog geen 
volledig beeld, maar het is een begin. Voor 2022 
zetten we erop in dat iedereen dit registreert. 
Het overzicht laat niet zien of de teamreflectie 
volgens de eisen van het kwaliteitskader heeft 
plaatsgevonden. 

   HOOFDSTUK 5
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5.3 Re-boarden tijdens of na Corona, ‘We zien 
elkaar WEER!’
De teamcoaches signaleren steeds vaker de be-
hoefte bij zorgmedewerkers om te kunnen praten 
over wat corona met hen doet. Medewerkers wil-
len graag een luisterend oor van iemand buiten 
het team. Een aantal teamcoaches heeft daarvoor 
een eigen methodiek ontwikkeld, ‘We zien elkaar 
WEER!’. Een methodiek om vragenderwijs na of 
tijdens corona te reflecteren. In het voorjaar van 
2022 krijgen teams een reminder van dit aanbod.

Ervaringen van de teamcoaches 
• De teams waarin zij komen zijn heel divers, 
ook in de mate van ervaring ten aanzien van het 
reflecteren. 
• Of er ruimte en tijd is voor teamreflectie 
wordt bepaald door de manager. Soms wordt er 
voorbijgegaan aan de behoefte van het team.
• Teamontwikkeling is een continu proces. 
Dus meer dan één jaarlijkse sessie. Is er geen 
vervolg, dan verdwijnt de investering snel.
• Door vele wisselingen en onvoldoende 
stabiliteit is het moeilijk bouwen aan teamontwik-
keling.
• De vraag naar de inzet van een teamcoach 
in de regio Oost-Veluwe neemt toe. Voor som-
mige teams was de themabijeenkomst over het 
cliëntenportaal een eerste kennismaking met een 
teamcoach en met teamreflectie.
• De teamontwikkeling is geïntegreerd in 
onze trainingen.
• Voor teamontwikkeling zijn er andere me-
thodieken beschikbaar, zoals Floorplay (bij Kind & 
Jeugd) en Video Interactie Begeleiding.

Methodieken 
voor teamcoaching

- TOVEREN, een variant op het   
socratisch gesprek. Met TOVEREN   
kan een team in een korte tijd een    
thema onderzoeken.

- Dilemma methode, een systematische 
denkwijze over normen en waarden in 
handelings- en beslissituaties.

- Presentie-benadering, met vragen als, 
wat is goede zorg en wat doet een goede 
zorgverlener?

- Intervisie, in allerlei vormen, waarbij een 
casus uit de dagelijkse praktijk ontrafeld 
wordt om er gezamenlijk van te leren.



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 volgende  overzicht staan de onderwerpen waaraan in 
het afgelopen jaar is gewerkt. De agenda 2022 bevat slechts een greep uit alle (verbeter)acties en is geen 
plan van aanpak van de verschillende diensten. Deze zijn opgenomen in de verschillende jaarplannen.
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Wat gaat er gebeuren? Hoe? Wie is verantwoordelijk? Gereali-
seerd?

Doorontwikkelen 
zorgprogramma’s 

In maandelijkse  
bijeenkomsten

Werkgroep Metis

Onderzoeken effectiviteit van 
zorgprogramma’s

Extern onderzoekdesign Saxion Hogeschool

Doorontwikkelen ECD (rappor-
tage, communicatie, zorgadmini-
stratie, punten uit interne audits)

PvA van werkgroep ONS ZAB

Invoeren van CarenZorgt ZAB

Verbeteren medicatieproces 
volgens Thermometer IVM

PvA bij bevindingen IVM Geneesmiddelencie

Terugblik op verbeteragenda 2021

   HOOFDSTUK 6

Ja     Nee                  Loopt door Deze tabel loopt door op de volgend pagina



Ja     Nee                  Loopt door

Wat gaat er gebeuren? Hoe? Wie is verantwoordelijk? Gereali-
seerd?

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

Diverse programma’s Bestuurder

Doorontwikkelen Dashboard F&C

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

Aandachtsfunctionarissen 
(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

Positionering teamcoaches en 
werkwijze voor teamreflectie

M&O/Opleiden

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

M&O/Opleiden

Ontwikkelen en aanbieden van 
een Focus programma voor 
vrijwilligers en verwanten

M&O/Opleiden

Deel 1

Deel 2
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Vooruitblik en verbeteragenda 2022

Wat gaat er gebeuren? Hoe? Wie is 
verantwoordelijk? 

Stabiele teams door voldoende 
medewerkers

Aanstelling Kwartiermaker en recrui-
ters
Pilot recruitment Oost-Veluwe
Werkgeversnaam 
opbouwen Verzuim 
verminderen

M&O
i.s.m. communicatieteam
M&O + zorgmanage-
ment

Verhogen aantal actuele zorgplannen 
inclusief risicoanalyses en begelei-
dingsafspraken

Beter benutten 
dashboard
Aansturing door 
directie

Zorgdirectie
Bestuur

Deze tabel loopt door op de volgend pagina
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Wat gaat er gebeuren? Hoe? Wie is 
verantwoordelijk? 

Digitale vaardigheden van medewer-
kers en cliënten vergroten

Via digicoaches 
(zichtbaarder)

Zorglab en unit Opleiden

Afronden implementatie Wzd + start 
werkgroep

Project eindigt en inbedding in orga-
nisatie met werkgroep

ZAB 

Oprichten kenniscafe’s voor 
medewerkers om laagdrempelig 
vakkennis over te dragen en op te 
doen

ZAB

Werving en opleiden intern 
onderzoekers bij incidenten en 
calamiteiten 

In-company training Triaspect Kwaliteitsbureau

Inbreng Medezeggenschap op: Cliëntervarings
onderzoek
Financiële draagkracht
Internet, telefoon en TV
Vervolg CarenZorgt
Communicatie met 
achterban Rookbeleid

CVR/CCR met bureau 
medezeggenschap

Uitbreiden Meldplein met huiselijk 
geweld en kindersmishandeling, 
datalekken etc.

Configureren applicatie met inhouds-
deskundigen

Kwaliteitsbureau

Uitbreiden KMS (Zenya) 
met documentenbeheer en 
auditmanagement

Project DOC en CHECK i.s.m. In-
foland

Kwaliteitsbureau

Op Pad expertise inzetten en 
uitdragen

Expertiseteam en 
uitbreiding

Manager NAH

Verbetering privacy, cliëntgegevens en 
informatieveiligheid

Bewustwordingen en management 
gespreksronde

FG/informatiemanager

Werving en opleiden BBL-leerlingen 
en zij-instromers

Zozijnbreed M&O/Opleiden

Focus teamcoaching thema veerkracht M&O/Opleiden
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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 2022, alle rechten voorbehouden


