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BIJLAGEN 
 
BEELDMATERIAAL: De foto’s in het verslag zijn grotendeels gemaakt in 2019. Wit u uw toestemming 
voor gebruik intrekken, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van Zozijn. 
Foto voorpagina: In Terborg deed elke buurt mee met de wedstrijd ‘Standbeelden maken’. De wijk 
waar Uniekkado meedeed, haalde de 3e prijs. Dat werd gevierd. 

 
Maatschappelijk verslag en jaarrekening 
Het maatschappelijk verslag kijkt terug op wat we in het afgelopen jaar hoe en waarom deden. De 
jaarrekening is de financiële verantwoording. Daar hoort de accountantsverklaring bij. Beide 
documenten zijn te vinden op de website – https://www.zozijn.nl/over-zozijn/jaarverslag-
kwaliteitsrapport ) of zijn op papier verkrijgbaar via Annemieke Steenkamer: a.steenkamer@zozijn.nl 
 

Zozijn is bijna 70 jaar actief in het leveren van goede zorg & ondersteuning aan mensen met een 
verstandelijke beperking, kinderen met ontwikkelings- en/of opvoedvragen en mensen met niet 
aangeboren hersenletsel. Daarbij is lang niet altijd sprake van een verstandelijke beperking zoals 
bedoeld met de term ‘gehandicaptenzorg’. Zozijn is opgebouwd uit 3 regio’s en 2 sectoren, met 24-
uurs-woonzorg, dagbesteding en ambulante begeleiding en beschikt over meer dan 200 locaties. 

https://www.zozijn.nl/over-zozijn/jaarverslag-kwaliteitsrapport
https://www.zozijn.nl/over-zozijn/jaarverslag-kwaliteitsrapport
mailto:a.steenkamer@zozijn.nl
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1.  Terugblik op Zozijn in 2019 
 
Zozijn is een maatschappelijke organisatie die werkt met publiek geld. Wij willen op een transparante 
wijze informeren en verantwoording afleggen over ons functioneren in 2019. Het maatschappelijk 
verslag dat u nu in handen heeft, kent meerdere doelen. Het grootste deel (hoofdstuk 2) draait om de 
cliënt. De onderwerpen zijn uit verschillende perspectieven geschreven en met verschillende doelen 
(bv. wettelijk verplicht of alleen informerend): de cliënt zelf, de medezeggenschap, directeuren, de 
Zozijn School, de onafhankelijke klachtenfunctionaris, het Kwaliteitsbureau, enz. Het andere grote 
deel (over de medewerker) is deels geschreven door de dienst PO&O. De Ondernemingsraad laat hier 
zijn eigen geluid horen.  
Weer andere hoofdstukken kunnen onderwerpen bevatten die wij verplicht zijn op te nemen in een 
maatschappelijk verslag. Dit kan leiden tot een steeds iets ander taalgebruik. Het verslag voldoet aan 
de wettelijke eisen voor een directieverslag, aan de eisen die de Governancecode stelt en aan wat 
overheid en sociaal domein vereisen, zoals het afzonderlijke verslag van Kind & Jeugdhulp. 
 
Het verslag laat vooral zie wat er is gebeurd. De basis van onze activiteiten, waarom er iets gebeurt, 
ligt in het Strategisch beleidsplan en het Strategisch vastgoedbeleid. Beide plannen zijn in 2019 
opnieuw opgesteld. Zij zijn tot stand gekomen door in gesprek te gaan met belanghebbenden binnen 
en buiten Zozijn. Alleen samen kunnen we zorgen voor een levenslange ondersteuning waar nodig, 
voor het hebben van een bovenregionale functie en voor het versterken van kennis en expertise ten 
behoeve van cliënten en onze medewerkers. Zie verder 
hoofdstuk 5.1.  
 
Hieronder volgen alvast een paar hoogtepunten van 2019.   
   
Zózijn werkt 
In 2019 zijn we begonnen met Zózijn werkt. In dit meerjarig 
ontwikkel-programma gaan we met z’n allen op zoek naar de 
energiegevers en de energievreters van medewerkers en wat 
zijn nodig hebben om gelukkig te zijn in hun werk.  
Op 17 september kwamen voor de kick-off zo’n 90 medewerkers 
uit alle lagen van de organisatie bijeen. Zij praatten over 
werkgeluk en goed werkgeverschap.  
In hoofdstuk 3.2 is meer te lezen over Zózijn werkt. 

 
Een van de acties was het werven van geluksreporters: 
medewerkers die naar iedereen toestappen om te vragen wat ze 
precies doen en hoe hun werk nog leuker zou kunnen worden. 

Geluksreporter Bianca Woessink 
Wet Zorg en Dwang (Wzd) 
Het afgelopen jaar stond voor een groot deel in het teken 
van de invoering van de nieuwe Wet Zorg en Dwang. Dit is 
de opvolger van de Bopz. Er waren interne en externe 
opleidingen. Wij maakten een speciale krant, helemaal 
gewijd aan dit onderwerp. In juli verspreidden wij die in 
combinatie met personeelsblad de ZO! In oktober stuurden 
wij hem opnieuw rond en toen ook aan alle eerste 
contactpersonen van cliënten.  

 
Nieuwe MICA 
In de zomer konden 
we gaan werken met 
de nieuwe applicatie voor het melden van incidenten 
Cliëntenzorg en Arbeidsongevallen (MICA). De meldingen zijn 
geïntegreerd, waardoor je geen losse arbeidsongevallen-
meldingen meer hoeft te maken in een ander systeem.  
Terwijl het kan gaan om een en dezelfde gebeurtenis.  
Voorlopig gaat het werken met MICA nog op dezelfde manier 

als in de oude applicatie, maar later kan er ook via een mobiele app gemeld worden. 
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Zozijn bouwt en renoveert verder 
Op verschillende plaatsen in ons werkgebied werd flink gemetseld, getimmerd en geschilderd. 
Bijvoorbeeld de Boterfabriek in Zutphen, die sloot in april de deuren voor een grote verbouwing. De 
cliënten van de dagbesteding gingen naar De Oever in Lochem, naar de Markolle of maakten gebruik 
van het ‘Hof van Zutphen’. Over deze renovatie en andere projecten is meer te vinden in het 
hoofdstuk Waar we wonen en werken (hoofdstuk 4.1.). 
 

Heet ! 
Geregeld moesten wij het Warmteprotocol in gebruik 
nemen.  
Mens, dier en plant hadden veel van de zomerse hitte te 
lijden.  
Zelfs de organisatoren van het Zomerfeest op de Lathmer 
moesten het opgeven. Het traditionele 3-daagse feest 
moesten we inkorten tot 1 dag. 
 

Gezonde medewerkers 
Zozijn vindt het belangrijk dat de medewerker 
zich fit en vitaal voelt. Daarom bieden we 
verschillende mogelijkheden die helpen om het 
werk bij Zozijn en jezelf gezond te houden.  
Het programma Zozijn Vitaal bood in 2019 weer 
verschillende wegen aan. Zoals een gratis 
training stoppen met roken en KIEK, een dagje 
meelopen op een andere afdeling of een andere 
werkgever.  
Zo kom je erachter welk werk goed bij je past. Of 
je doet nieuwe kennis en ideeën op voor je 
huidige werk. Meer bij hoofdstuk 3.2. 

 
Nieuw zorgdossier ONS 
In april zijn de eerste scholingen voor zorgdossier ONS 
gestart. Dat was in Doetinchem. De eerste reacties van 
medewerkers waren heel positief: “Duidelijker dan 
Residentweb”. Meer bij ICT, hoofdstuk 4.2. 
 
 

Zozijn en onderzoek  
Ook het afgelopen jaar werd er door studenten onderzoek gedaan. Onderzoek, waar cliënten veel aan 
hebben. Bijvoorbeeld slaaponderzoek. Het is bekend dat mensen met een verstandelijke beperking 
vaak slaapproblemen hebben. Het slaapteam van Zozijn krijgt regelmatig individuele vragen over het 
slapen van cliënten. Dit vormde de aanleiding voor het onderzoek door Saxion studenten waar 
‘slaaphygiëne’ van cliënten binnen Zozijn centraal staat. 
 

Veel moois en goed gezien tijdens de HKZ-audit 
In mei lagen we weer onder het vergrootglas van de HKZ. Wij kregen 
mooie complimenten en de auditoren noemden veel sterke punten en 
‘maar’ 1 huiswerkopdracht.  
Positieve voorbeelden waren onder anderen liefdevolle en vakkundige 
zorg, en toch met oog voor effectiviteit; verwantenraden per 
(woning)locatie - dichtbij georganiseerd; bij de start van de begeleiding 
wordt goed gekeken wat de hulpvraag is of Zozijn een passend 
antwoord heeft.  
De huiswerkopdracht bestaat eruit dat we bij rapporteren niet meer op 

papier moeten terugvallen en dat we soms iets te weinig rapporteren. Binnen 13 weken hebben we 
hiervoor een plan van aanpak opgesteld.  
 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYs8bfm9ThAhWEJ1AKHVPvD0YQjRx6BAgBEAU&url=http://radaruitvoering.nl/zuid/hkzlogo/&psig=AOvVaw3Bdy_qVMd1MpIl6bV9zAeG&ust=1555490482996142
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2. Rondom de cliënt 
 

2.1 De cliënt 
 

Medezeggenschap cliënten en verwanten 

 
Structuur medezeggenschap cliënten en verwanten Zozijn 
Zozijn heeft naast een centrale cliëntenraad (CCR) en een centrale verwantenraad (CVR) ook regio- 
verwantenraden, sectorraden en cliënten- en verwantenraden per RVE. De organisatie van de 
medezeggenschap is vastgelegd in een Reglement Medezeggenschap Cliënten en Verwanten. Dit is 
gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen (Wmcz). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De CCR en CVR werken naast elkaar en hebben dezelfde rechten. Zij brengen gezamenlijk advies uit 
aan de bestuurder. Naast een centrale cliëntenraad (CCR) en een centrale verwantenraad (CVR) zijn 
er ook 3 regio- verwantenraden, 1 sector(verwanten)raad Kind & Jeugdhulp, 1 sector(cliëntenraad) 
Nah, 19 RVE-cliëntenraden en 16 RVE-verwantenraden. In totaal zijn er ruim 200 cliënten en 
verwanten actief voor de medezeggenschap cliënten en verwanten 
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Wat is besproken in de centrale cliëntenraad en de centrale verwantenraad in 2019? 

Uitgebrachte adviezen in 2019 Gevraagd/ 

ongevraagd 

Uitkomst Advies door 

bestuurder 

Onderzoek Saxion Slaap hygiëne Gevraagd Positief Overgenomen 

Zorgdossier ONS en Carenzorgt cliëntenportal Gevraagd Positief Loopt nog 

Onderzoek Saxion Houdbaarheid Technologie Gevraagd Positief Overgenomen 

Reinigingskosten eigen kleding (waskosten) Gevraagd Positief (na een 

langlopend, intensief 

traject) 

Overgenomen 

Strategisch Beleidsplan  Gevraagd Besproken met 

bestuurder 

Punten zijn 

overgenomen in 

def. plan 

Werving & Selectie (vervolg op advies 2018) Gevraagd Positief Overgenomen 

Onderzoek Saxion Gezinshuizen Gevraagd Positief Overgenomen 

Benoeming voorzitter Raad van Toezicht Gevraagd Positief Overgenomen 

Begroting 2020 Gevraagd Positief Overgenomen 

Benoeming functionaris Wet zorg en dwang Gevraagd Positief, met 

opmerkingen 

Loopt nog 

 
Voor de samenstelling van de raden, zie bijlage bij hoofdstuk 2  

 
Andere belangrijke onderwerpen die zijn besproken: 

 Kwaliteitsrapport 2018 
De CCR en CVR zijn betrokken bij het tot stand komen van het Kwaliteitsrapport 2018.  

 Resultaat uit regiobijeenkomsten cliëntenraden 
De CCR heeft een stuk over de onderwerpen ‘pesten’ en ‘privacy’ aangeboden aan bestuurder 
Peter Vriesema. 

 Anoniem Cliëntervaringsonderzoek 
Het laatste Cliëntervaringsonderzoek van Zozijn heeft eind 2017 plaatsgevonden.  
Uit de rapportage (maart 2019) bleek dat cliënten en verwanten tevreden waren over Zozijn. De 
percentages lagen zelfs hoger dan de benchmark GHZ. 
De CCR en CVR vermoedden een verschil tussen de uitslagen van het onderzoek en de realiteit. 
Het niet anoniem kunnen invullen van de vragenlijst zou voor een aantal cliënten en verwanten een 
belemmering vormen om de vragen naar waarheid te beantwoorden.  
Op initiatief van de CCR en CVR heeft er eind 2019 een anoniem Cliëntervaringsonderzoek 
plaatsgevonden. De bestuurder heeft daarbij ondersteund met geld en capaciteit. Een werkgroep, 
bestaande uit leden van de CCR en CVR, heeft met het Kwaliteitsbureau een vragenlijst gemaakt.  
De CCR en CVR hebben vervolgens een extern bureau ingeschakeld om de vragenlijst te 
verbeteren.  
In totaal hebben bijna 1.300 cliënten / verwanten de anonieme enquête ingevuld tussen medio 
december 2019 en medio januari 2020. Voor onderzoeken in vergelijkbare sectoren is dit een hoge 
respons.  

 Wmcz 2018  
De Wmcz 2018 zal op 1 juli 2020 in werking treden. In de nieuwe wet is Inspraak voor cliënten en 
verwanten een belangrijk uitgangspunt.  
Als het gaat om zaken die voor een individuele cliënt, maar ook voor een groep cliënten gevolgen 
kunnen hebben, is het ook belangrijk dat cliënten daarover mee kunnen praten. Daarvoor is er 
inspraak. Cliënten hebben recht op inspraak over zaken die direct van invloed zijn op het leven van 
cliënten. 
Op veel woon- en werklocaties zijn er locatie-overleggen voor cliënten. Bij de regio Oost-Veluwe 
loopt er vanaf eind 2018 een pilot voor de structuur van de medezeggenschap (verwanten). Deze 
pilot was tot eind 2019. Bij een woning-overleg worden alle verwanten uitgenodigd en zijn er 
medewerkers aanwezig (manager, CO’er). Uit de evaluatie bleek dat er grotere betrokkenheid en 
invloed (mogelijk) is van verwanten op het dagelijks leven van de cliënten. Deze uitkomsten nemen 
wij mee bij het opstellen van de nieuwe Medezeggenschapsregeling (die in 2020 gaat gelden). 
Een locatie-overleg en woning-overleg zijn goede voorbeelden hoe inspraak vorm kan krijgen. 
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Medewerkers Bureau 
Medezeggenschap 

en coaches 
cliëntenraden zingen 
over de nieuwe wet. 

 
Avond voor cliënten- 
en verwantenraden,  
25 september 2019. 

 
 
Belangen van een 
cliënt kunnen ook 
vertegenwoordigd 
worden door de 
cliënten-/verwanten-
raad. De Wmcz 2018 
schrijft voor dat er 
een cliëntenraad is 
die de 
gemeenschappelijke 

belangen van cliënten behartigt. De cliënten-/verwantenraad heeft medezeggenschap bij een groot 
aantal besluiten. Daarbij moet de raad een beeld hebben wat er leeft onder de cliënten van een 
zorgorganisatie. Door inspraak wordt duidelijk wat er leeft onder cliënten en naasten. Daarom moet 
de cliënten-/verwantenraad goed contact hebben met de achterban. 
 

Diverse leden van de centrale cliëntenraad en centrale verwantenraad waren lid van werkgroepen van 
Zozijn:  

 Financiële zaken 

 Wmcz 2018  

 Wijziging Waskosten 

 Voorbereiding themadag voor verwanten 

 Rookbeleid Zozijn 

 Anoniem Cliëntervaringsonderzoek 
 
Aandachtspunten 2020 

 Medezeggenschap cliënten en verwanten – Zozijn 
Zoals gezegd is er op initiatief van de CCR en CVR in 2019 een anoniem Cliëntervarings-
onderzoek gehouden. Wij zullen de genoemde verbeterpunten goed volgen.  

 Wmcz 
Vanaf juli 2020 geldt de nieuwe Wmcz. De CCR en CVR onderzoeken welke gevolgen dit heeft 
voor de medezeggenschap cliënten en verwanten bij Zozijn. 
In de nieuwe wet voor de medezeggenschap voor cliënten en verwanten is inspraak een belangrijk 
uitgangspunt. Inspraak gaat over onderwerpen die het leven van de cliënt direct raken. 
In de nieuwe medezeggenschapsregeling, die aan alle raden ter instemming moet worden 
voorgelegd, komen de nieuwe afspraken over de medezeggenschap voor cliënten en verwanten. 
Communicatie naar de achterban naar cliënten en verwanten die niet in een raad zitten blijft voor 
komend jaar een aandachtspunt (o.a. via het locatie-overleg, dat op veel locaties voor cliënten al 
plaatsvindt). 

 Openstellen cliëntenportal 
De CCR en CVR hebben positief advies gegeven over Zorgdossier ONS en het Cliëntenportal 
Carenzorgt. 
Het cliëntenportal is na een langlopend traject nog niet beschikbaar voor cliënten en verwanten. De 
CCR en CVR hebben meerdere malen aandacht gevraagd bij de bestuurder voor dit knelpunt. De 
raden vinden dat het hele proces te veel tijd in beslag neemt. 

 Informatie voor cliënten in eenvoudige taal 
De CCR blijft aandacht vragen voor informatie voor cliënten in eenvoudige taal. Onder andere over 
het ECD en de mogelijkheden voor Carenzorgt. 
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 Nieuwe wijze van procedure begroting Zozijn 
Zozijn maakt vanaf 2020 alleen nog een Zozijn-brede begroting. Op regio/sector en RVE-niveau 
niet meer. Een aandachtspunt voor de medezeggenschap. De raden zullen ook nu voldoende 
meegenomen moeten worden in financiële besluiten op RVE- regio en sectorniveau. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op maandag 18 maart kwamen in het kader van NL Doet een groep studenten van het Carmelcollege 

bij de dagbesteding aan de Kemphaan in Raalte. Zij begonnen na een openingswoord en een 
kennismaking al  snel, samen met cliënten, het speelgoed van de speelotheek schoon te maken.  

Later bakten zij met de cliënten pannenkoeken voor het hele dagcentrum. 
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Verhuizen binnen Zozijn 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook in 2019 verhuisden cliënten van de ene regio of sector naar een andere. De meeste verhuizingen 
waren binnen 2 regio’s, namelijk Oost-Veluwe en Salland/Graafschap. 
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Zozijn School: ‘Een leven lang leren is voor iedereen mogelijk’ 
 
Visie Zozijn School 
In 2019 heeft de Zozijn School kritisch gekeken naar haar visie en doelstelling. Wij willen zoveel 
mogelijk cliënten de mogelijkheid geven om te leren. Cursussen zijn daarom afgebakend in een vast 
aantal weken.  
Een cliënt heeft hierdoor vooraf een duidelijke begin- en einddatum als hij gaat starten. En behaalt de 
cliënt zijn/haar leervraag bij de einddatum nog onvoldoende? Dan kan diegene zich wel weer opnieuw 
aanmelden.  
Bij te veel aanmeldingen komt hij dan eerst op de wachtlijst. Hierdoor kan de Zozijn School meer 
cliënten helpen met hun leervraag. Cliënten hoeven minder lang op de wachtlijst te staan of kunnen 
zelfs meerdere cursussen per jaar doen.  
Een leven lang leren, ook voor iedereen met een verstandelijke beperking. 
 
Zichtbaarheid Zozijn School 
Een van de andere doelstellingen in 2019 was meer zichtbaar te worden binnen alle regio’s van 
Zozijn. De Zozijn School was nog niet op alle locaties even goed in beeld. Wat hebben we hiervoor 
gedaan? We maken meer gebruik van de verschillende informatie- en mediakanalen. We zijn ook 

gestart met een eigen 
digitale nieuwsbrief, de 
Schoolpost. Deze 
verschijnt ieder kwartaal 
en wij sturen die aan 
alle CO’ers, managers 
en directeuren.  
De Schoolpost bevat 
informatie over onder 

andere (nieuwe) cursussen en producten, activiteiten en projecten waar de Zozijn School aan 
deelneemt. Daarnaast laat de Zozijn School zich meer zien op intranet. Overige interne kanalen die de 
Zozijn School heeft gebruikt zijn de WC Poster in de regio Oost-Veluwe en de ZO!  
Ook de Facebookpagina van de Zozijn School heeft regelmatig posts over de cursussen, maar ook 
leuke weetjes gelinkt aan de Dagen van het jaar of onderwerpen van cursussen. 
 
Groei Oost-Veluwe 
De aanmeldingen en cursussen liepen tot 2019 nog niet zo hard in Oost-Veluwe. De Zozijn School is 
‘de boer op gegaan’ en met resultaat. In 2019 hebben ruim 50 cliënten in Oost-Veluwe een cursus 
gehad. Een geweldig resultaat, waar de Zozijn School trots op is! Een leuk feitje is dat het merendeel 
van deze cliënten binnen de doelgroep Intensieve Begeleiding valt. Hoe mooi is het dat ook zij 

ontwikkeling doormaken en diverse 
leervragen hebben. 
 
 
De cursus Fit & Fun is een van de meest 

geliefde opleidingen van de Zozijn 
School. 

 
Cursussen die het meest geliefd zijn 
Cliënten kwamen vooral met leervragen 
over: 

 Digitale vaardigheden. Ook de  
      leefwereld van cliënten wordt steeds  
     digitaler. Cliënten maken ook steeds 

meer gebruik van tablets en smartphones: voor het onderhouden van contacten via WhatsApp, 
Facetime of Skype, het kijken van filmpjes via Youtube, voor Google maps informatie over trein 
vertrek- en aankomsttijden en hoe check ik in/uit? 

 Hoe ga ik om met social media? Wat plaats ik wel op internet en wat niet. 

 Opkomen voor jezelf, nee durven zeggen, je mening durven geven. 

 Hoe beweeg ik meer en kan ik gezonder leven (cursus Fit & Fun). 
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 Vriendschap en verliefdheid. Wat is nu eigenlijk een vriendschap en wat doe je hierin wel/niet. Wat 
hoort er bij verliefdheid? 

 Mijn Eigen Plan op locaties. Hoe zet ik cliënten zelfstandiger aan het werk/ dagprogramma’s 
digitaal maken e.d. 

 
Mijn Eigen Plan 
In 2019 zien we een duidelijke groei in aanvragen voor Mijn Eigen Plan. Mijn Eigen Plan is een 
hulpmiddel om het werk op locaties meer structuur te geven. Cliënten kunnen zelfstandiger werken 
door de dagprogramma’s die in Mijn Eigen Plan gemaakt kunnen worden. Cliënten zijn minder 
afhankelijk van begeleiding, ze krijgen meer zelfvertrouwen en voelen zich trots. 

 
Slim met media 
‘Slim met media’ is een spel 
over digitale vaardigheden & 
(social) media gebruik. 
Najaar 2019 heeft de Zozijn 
School dit spel samen met 
Unit Opleiden binnen Zozijn 
geïntroduceerd.  
 
Het spel wordt gespeeld 
binnen een team, om over 
diverse onderwerpen en 
herkenbare dilemma’s op het 
terrein van social media 
gebruik en digitale 
vaardigheden op een leuke 

manier in gesprek te gaan. Hierbij gaat het niet alleen om digitale kennis en vaardigheden bij de 
medewerkers, maar ook hoe ondersteun ik cliënten hierin. Beschikken medewerkers over voldoende 
digitale vaardigheden?  
Wat doe je als je cliënten gepest worden via WhatsApp of een pikante foto van zichzelf plaatsen op 
internet? 
 Doel is om na het spelen van het spel ook te weten waar je als team staat op dit gebied en 
handvatten te krijgen in het werk hoe je omgaat met dilemma’s op (social) mediaterrein. 
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Vindingrijkheidprijs 
 
Elk jaar schrijft Zozijn de Vindingrijkheidprijs uit. De inzendingen moeten bijdragen aan een verhoging 
van de kwaliteit van leven van cliënten, bij voorkeur bij meer dan één groep.  
De jury wordt, zoals altijd, gevormd door de leden van de Bestuurscommissie voor Zorginnovatie en 
Wetenschappelijk onderzoek (BZWO). Leden die zelf betrokken zijn bij een inzending, stemmen bij de 
beoordeling van die inzending NIET mee. 
 

Winnaars van de afgelopen jaren: 
2018: Naambordjes Behandelcentrum De Lathmer, Annelie Degens 
          i.s.m. Maaike Kruitbosch én 
          Testlab, Joris Vos met cliënten Jan en Kevin. 
2017: de zout/zandlichtbak, ontwikkeld door Willemien Pol. 
2016: Belevingspad op De Lathmer, van Kirstin de Wild en Monique 

Doornebal. 
2015: NAH theatervoorstelling Een ander mens, van Charlotte de  
  Jong. 
2014: het Kookboek, Wonen Deventer, van Marianne van Leeuwen. 
2013: de muziekvoorstelling Zwabber is ziek, van de K&J muziek- 
  therapeuten. 
2012: geen uitreiking. 
2011: de Stoel van Theo, een mogelijkheid om vrijheidsbeperking 

terug te dringen (Kieftestraat, Lathmer i.s.m. fysiotherapeut  
Carin Rensen). 

 
 
In 2019 waren er 6 inzendingen. Zoals bijna altijd zeer gevarieerd. De winnaar – met ruime 
voorsprong – werd Agnes Geerdink. 

 
De Koffiehoek in Neede – Agnes Geerdink 
In 2018 kwam Agnes, coördinerend ondersteuner, 
ambulant-team Berkelland én inwoner van Neede, op de 
weekmarkt in Neede. Zij zag mogelijkheden voor cliënten. 
Voor een leuke en nuttige dagbesteding en tegelijk onder de 
mensen komen. Ook zag ze dat de marktmedewerkers én 
de bezoekers van de markt wel een koffie konden 
gebruiken. Agnes zag ook een leegstand pand van de 
gemeente.  
Na veel geregel en overleg kon Agnes uiteindelijk De 
Koffiehoek organiseren. 
Dit is een verkooppunt van koffie en thee op de weekmarkt.  
 
Met eenvoudige middelen begon ze en inmiddels wordt de 
markt goed bezocht en vinden er, op laagdrempelige 
manier, 
ontmoetingen en 
sociale contacten 
plaats. “Mensen van 
alle leeftijden weten 
ons te vinden en 

schuiven aan,” vertelt Agnes. “Bij mooi weer zitten we lekker 
buiten en als het kouder wordt zitten we binnen in het 
Bakkerhuus.  
 
Inmiddels is er een vaste vrijwilligster die wekelijks helpt. En 
enthousiaste bezoekers helpen mee met het inrichten van de 
ruimte.  
Ik ben erg blij dat we dit ruim een jaar geleden gestart zijn en 
dat er blijvend animo voor dit initiatief is. En dat de cliënten van Zozijn hier zoveel plezier aan beleven. 
Daar doen we het allemaal voor!” 
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Cliënten Annie Hietbrink 
en Anestasia Enschede 
voorzien hier wekelijks 
bezoekers van de markt 
van koffie en thee. 
 “Soms komen er wel 50 
mensen voor een kopje!” 
 
Zo ook Kees die wekelijks 
komt voor een kopje 
koffie. “Ik kom hier voor de 
gezelligheid en om met 
mensen te kletsen.  
En natuurlijk voor het 
enthousiasme van Annie 
en Anestasia. Ze zijn erg 
spontaan en de sfeer is 
heel gemoedelijk.” Annie 
beaamt dit: “Ik spreek hier 
steeds weer andere 
mensen die naar de markt komen.  
 
Ook brengen we de koffie naar de marktkooplui. Mensen betalen 0,50 cent voor een kop koffie. Van 
het koffiegeld kopen we zelf de boodschappen zoals de melk en de suiker.  
Dat is erg leuk om te doen.”  
Anestasia: “Ik was pas jarig dus ik kreeg kaartjes van de mensen die hier op de markt werken. Dat 
vond ik wel mooi!” 

 
Volgens het juryrapport 
is dit (heel kort 
samengevat): 

 Een mooi initiatief  
    voor zowel cliënten 
    als vrijwilligers. 

 Met veel persoonlijke 
    inzet gerealiseerd. 

 Zorgt voor  
    ongedwongen en 
    vanzelfsprekende  
    contacten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zie voor het complete overzicht van inzendingen in 2019 de bijlage, hoofdstuk 2  
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Informele zorg (mantelzorgers en vrijwilligers) 

 
Wij vinden dat vrijwilligers cliënten de mogelijkheid bieden om beter mee te doen aan verschillende 
activiteiten en deel te nemen aan de samenleving. Samen met een vrijwilliger kan een cliënt nieuwe 
dingen leren, nieuwe contacten maken en een groter gevoel van eigenwaarde krijgen.  
Vrijwilligers leveren een grote bijdrage aan de ontwikkeling van onze cliënten.  

 
Wat is er nieuw in 2019? 

 De jaarlijkse attentie dit jaar is een 
muntplantje. Cliënten van Zozijn ontwierpen de 
papieren tas. De opdruk zei: “Jij bent een 
uitmuntende vrijwilliger”. 

 De aanvraag van de VOG (Verklaring omtrent 
gedrag) is door de overheid gratis gemaakt 
voor vrijwilligers.  
Dit scheelt voor de vrijwilliger een 
administratieve handeling en het voorschieten 
van het bedrag. 

 Op de vernieuwde website van Zozijn is de 
vrijwilligerspagina in een nieuw en verbeterd 
jasje gestoken.  
Opvallend zijn de grote foto’s van vrijwilligers en cliënten. De nieuwe website is goed toegankelijk 
geworden op de verschillende apparaten (zoals telefoon, laptop, enz.).  
Dit is belangrijk voor het werven van nieuwe vrijwilligers. Voor de toekomstige vrijwilligers staan 

hier de vacatures, verhalen 
van vrijwilligers, FAQ (veel 
gestelde vragen en hun 
antwoorden) en wat wij onze 
vrijwilligers bieden bij Zozijn.  
Ook staat hier natuurlijk een 
contactformulier om zich aan 
te kunnen melden of vragen te 
stellen bij onze coördinator 
vrijwilligerswerk. 
Voor de huidige vrijwilligers 
staan er – om te downloaden – 
de brochures Oog voor 
verschil, de gedragscode en 
de grondhouding.  
De uitleg over de declaratie-
procedure met bijbehorende 
formulieren is hier ook te 
vinden. 
 

 De coördinator vrijwilligers- 
 werk onderzoekt met het  
 project Eigen regie hoe de 
  cliënten meer regie kunnen  
 krijgen in het werven, binden  
 en boeien van een vrijwil- 
 liger. Op één van de woon- 
 locaties is een proef met 5  

 cliënten. 

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

graag gebruik van vrijwilligers. Daardoor zijn extra activiteiten 

mogelijk zoals spelletjesmiddagen en sfeeractiviteiten, wandelen 

of fietsen, paardrijden en natuurlijk… muziek maken.  

(vrijwilliger links) 

 Er is bij PO&O hard gewerkt om 
processen te versimpelen en 
administratie te verminderen o.a. 
door te digitaliseren. Zo ontlasten 
we de aandachtfunctionaris 
vrijwilligers en de coördinator 
vrijwilligerswerk.  
Hierdoor is meer tijd over voor hun 
werkelijke taken. Dit gaan we in 
2020 merken. We hebben in 2019 
70 nieuwe vrijwilligers verwelkomd 
en moesten we van 78 vrijwilligers 
afscheid nemen.  
Eind 2019 hadden we hierdoor in totaal 694 vrijwilligers bij Zozijn.  

 Door de werkgroep Vrijwilligers Zozijn is een grote bijeenkomst georganiseerd voor alle 
medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Uitgangspunt hiervoor is het jaarplan 2019 van Zozijn 
waarin benoemd wordt dat we gaan inzetten op “het versterken van de positie en verbreden van de 
inzet van de vrijwilligers en mantelzorgers”.  
Doel van de bijeenkomst is met elkaar in gesprek komen om inzicht te krijgen in ieders eigen rol.  
Hierdoor kan meer en betere samenwerking en communicatie in de driehoek ontstaan. Op die 
manier wordt de cliënt nog meer centraal gesteld.  
 
Door te weinig aanmeldingen is de bijeenkomst helaas afgelast. De werkgroep onderzoekt nu wat 
de reden van de het lage aantal aanmeldingen is. We willen dit thema graag in 2020 vervolgen, 
mogelijk in een andere vorm. 

 
Waar zitten onze uitdagingen? 

 Het verbeteren van de taak aandachtfunctionaris vrijwilligers is nog steeds belangrijk. Helaas gaat 
er door veel wisselingen in die rol (steeds andere medewerkers) kennis en informatie verloren. 
Door werkdruk is het voor de aandachtfunctionarissen vrijwilligers ook lastig hun taak om 
vrijwilligers te werven, binden en boeien goed uit te voeren. 

 Het aanbod van vrijwilligers verschuift. Vrijwilligers willen zich steeds meer kortdurend en/of flexibel 
inzetten en ook veel meer overdag in plaats van ’s avonds.  
De vraag van cliënten is juist veel meer gericht op langdurig contact in de avonden en weekenden. 
Het is een uitdaging voor de komende jaren om hier afstemming in te vinden. 

 Het zoeken van goede communicatie tussen de medewerker en de vrijwilliger. Een vrijwilliger denkt 
al snel: “Medewerkers zijn vaak druk, het is mijn probleem dat ik iets niet weet, ik stel mijn vraag 
daarom maar niet”. En medewerkers denken: “De vrijwilliger redt zich wel, anders vraagt ze het 
wel”.  
Maar is dat ook zo? We willen medewerkers en vrijwilligers stimuleren om laagdrempelig en open 
te communiceren. Hiervoor worden bijeenkomsten voor aandachtfunctionarissen vrijwilligers 
georganiseerd.  

                               
                            cliënt 

                      
medewerker                        verwant/mantelzorger/ 
                                               vrijwilliger 
 
 
 
 
 
     

Verwant Thom zegt: 
“Contact en een gesprek tussen verwant en vrijwilliger zou heel waardevol zijn.” 
 
Vrijwilliger Dineke zegt: 
“Ik zou graag de ouders willen vragen hoe het is om een kind met een beperking te hebben.” 
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Vrije tijd 

 
Elke cliënt heeft eigen wensen en mogelijkheden om aan vrijeteijdsbesteding te doen. In de praktijk 
hebben cliënten dan ook heel veel verschillende vrijetijdsactiviteiten: dagje naar een dierentuin of 
park, zingen, zomerfeest op landgoed De Lathmer, carnaval, naar een braderie, bingo-avond of de 
zwarte cross in de buurt, tot aan een weekendje weg met elkaar. 

Salland Truck Run 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwarte Cross. 
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2.2  Uit de regio’s en sectoren  

 
Regio Achterhoek / De Liemers 
 
Convenantwoningen 
Voor 2019 heeft Zozijn (Wonen Doetinchem) afspraken gemaakt met woningbouwvereniging Sité voor 
het toekennen van 2 convenant-woningen door Sité. 
Het gaat om bijzondere situaties waarbij een cliënt gedurende een jaar kan aantonen dat hij of zij in 
staat is om zelfstandig te wonen met ambulante begeleiding. Zozijn huurt het eerste jaar van Sité. Als 

het goed gaat kan de cliënt na 
1 jaar de woning op zijn of 
haar eigen naam huren. Er 
zitten enkele voorwaarden 
aan, zoals het terug kunnen 
vallen op een nabijgelegen 
wooncentrum van Zozijn.  
Eind 2018 waren er 2 cliënten 
die hiervoor in aanmerking 
kwamen en na een korte 
wachttijd hebben ze beiden 
een woning toegewezen 
gekregen. 
 
 

Regiobijeenkomst 
Achterhoek/De Liemers, CCR 

en cliëntenraden met de 
regiodirecteur, 

1 april 2019. 
 

 

Zorg op maat 
In het maatschappelijk verslag van 2018 werd beschreven dat er initiatieven waren genomen voor het 
opzetten van ouderenhuisvesting met zorg op maat in Doetinchem. 
Het gaat goed met de gezondheidszorg in Nederland, inwoners worden steeds ouder. Ook cliënten 

 
Jobcoach-team Achterhoek presenteert: de WERKKRANT 
Begin 2019 werd het idee geboren om (toekomstige) cliënten, verwanten, scholen, collega’s en 
bedrijven een inkijkje te geven in wat een jobcoach voor iemand kan betekenen. Naast het vergroten 
van onze bekendheid, formuleerden wij een minstens zo belangrijke tweede doelstelling: het 
enthousiast maken van cliënten die nog geen dag-invulling hebben. 
We riepen de WERKKRANT in het leven (ontwerp en productie: De Repro, Doetinchem). Hierin  
                                                                           staan allerlei mogelijke werkplekken bij maat-    
                                                                           schappelijk betrokken werkgevers in de Achterhoek.  
                                                                           Wij beschrijven hoe wij onze werkwijze afstemmen op  
                                                                           de vraag van de cliënt, veelal in samenspraak met  
                                                                           derden. Cliënt centraal in optima forma dus! 
 
                                                                           Ondertussen is een tweede versie in omloop én zijn  
                                                                           wij, met dank aan de afdeling Communicatie, in een 
                                                                           vergevorderd stadium om de website van Zozijn met  
                                                                           onze informatie te kunnen vullen. Het ‘product job- 
                                                                           coaching’ wordt in het eerste kwartaal van 2020  
                                                                           toegevoegd aan de site; uiteraard inclusief een link  
                                                                           naar de diverse, mogelijke werkplekken per regio die  
                                                                           we per kwartaal zullen updaten. 
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die bij Zozijn wonen bereiken respectabele leeftijden. Reden om eens om ons heen te kijken naar 
ontwikkelingen in de ouderenzorg.  
Waar kunnen wij nog wat van leren en waar kunnen wij aansluiten? Hoe hebben we de zorg nu 
georganiseerd en welke wensen hebben wij op dat gebied? In hoeverre kunnen we dit oppakken in 
samenwerking met de reguliere ouderenzorg? 
In 2019 hebben we een passende locatie gevonden in Doetinchem om dit te realiseren – aan de 
Heyermanstraat. Wij streven ernaar om in 2021 op deze locatie te starten in de door Zozijn gehuurde 
appartementen. 
Het betreft 20 appartementen voor de doelgroep ouderen, samen met appartementen voor zelfstandig 
wonen. De betreffende cliënten wonen nu o.a. op de locaties Meestersstraat, Grevengoedlaan en De 
Huet.  
 
Ontmoeting 
Op de Lockhorst hebben we een woning omgebouwd tot dagbesteding voor de oudere cliënt. In de 
avonduren is deze ruimte een ontmoetingsplek voor de cliënten die om deze locatie heen wonen.  
Hier kunnen zij o.a. samen koken en eten.  

 
Beleid ontwikkelen voor verbreding doelgroep in de regio  
Het is belangrijk voor de kinderen met een intensieve ondersteuningsvraag dat de dienstverlening van 
Zozijn goed aansluit op hun volwassen leven. Daarom is er samen met de volwassenzorg Achterhoek 
/ Liemers een plan gemaakt. De projectgroep ‘Van ambitie naar plan’ heeft zich in 2019 bezighouden 
met de uitwerking van dit plan. Zozijn is zich momenteel aan het oriënteren op een geschikte locatie. 

 
Samenwerking Zozijn met FC Winterswijk 

FC Winterswijk is een maatschappelijk betrokken vereniging 
waar de cliënten van Zozijn zich ‘thuis’ voelen en waar ze van 
harte welkom zijn. FC Winterswijk wil niet alleen een 
sportvereniging zijn,  maar ook een maatschappelijk partner. 
Hier verrichten wij met een 
groep cliënten diverse 
werkzaamheden.  
Wij willen hiermee de 
integratie en participatie van 
cliënten binnen de 
samenleving vergroten.  
En willen we nadrukkelijker in 
verbinding komen met 
vrijwilligers en medewerkers 
van FC Winterswijk.  
We willen de 

zelfredzaamheid van de cliënten 
stimuleren en ondersteuning 
bieden daar waar nodig en 
gebruik maken van de eigen 
kracht van de cliënt en van de 
samenleving. 
 
Dagstructuur 
Voor de werkzaamheden kunnen we 
instructiekaarten / filmpjes maken. Wij 
trainen de cliënten om deze 
werkzaamheden zo zelfstandig 
mogelijk te kunnen uitvoeren.  

 
Werkzaamheden 
Op het sportpark zijn tal van werkzaamheden te doen. Samen met 
de ondersteuner van Zozijn biedt de Zozijn School ondersteuning in 
het trainen van de cliënten op de van hen verwachte vaardigheden 
om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.  
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Wonen Ulft 
Al eerder is beschreven dat Zozijn bezig is met herhuisvesting van het wooncentrum Ulft. In Ulft staan 
diverse cliënten op onze wachtlijst. Ook heeft Stichting Oersterk cliënten op de wachtlijst die graag bij 
Zozijn willen wonen in Ulft. Wij zijn bezig met een plan waar 27 cliënten kunnen gaan wonen in 
(huur)appartementen (3 verdiepingen) zonder nachtdienst. Dat is vergelijkbaar met de locatie 
Rijksweg Duiven. 
  

 
Uniekkado Terborg in de Rietborgh  
Opnieuw een jaar met een fijne samenwerking met elkaar en de organisaties die zich in de 
Rietborgh bevinden. We weten elkaar goed te vinden. De medegebruikers ervaren ons als een fijne 
kleurrijke warme aanvulling van de 
samenwerking in het gebouw.  
We krijgen veel waardering en hebben 
werkplezier! De mensen weten onze winkel 
steeds beter te vinden, wij zijn trots op onze 
kleurrijke kunstwerken.  
Sinds kort maken we de Achterhoekse 
wereldbollen. 
 
Enkele van de vele hoogtepunten van 2019 

 Expositie Dynamiek School. In de hele 
school hangen schilderijen die wij in het 
atelier maken.  
2x per jaar worden de schilderijen door ons 
verwisseld. 

 De stad Terborg vierde in 2019 haar 600-jarig bestaan. Een week lang vonden allerlei 
activiteiten plaats in elke buurt.  
Ook in de buurt van de Rietborgh en ook in het pand zelf.  
Elke buurt in Terborg deed mee aan een wedstrijd standbeelden maken. Met de buurt hebben 
we hiermee de 3e prijs gewonnen.  
Rondom het Standbeeld hebben we versiering aangebracht met de ons gemaakte gekleurde 
feestballonnen van papier-maché. De 3e prijs hebben we fijn gevierd met een hapje en een 
drankje in ons parkje. (Zie foto voorpagina.) 

 De Hollandse Middag werd gehouden op 24 september op de Regenboog in Doetinchem.  
Er werden creatieve activiteiten georganiseerd zoals een Bingo.  
Fijn dat de frietkraam er wel weer stond. 

 2x per jaar houden we met alle gebruikers van 
de Rietborgh een ongeplande 
ontruimingsoefening.  
We schrikken ons natuurlijk altijd een hoedje of 
3 van de alarmbel maar we staan wel binnen 2 
minuten buiten.  

 Speelgoed en Kinder-kledingmarkt in de 
Rietborgh heeft op woensdag 13 november 
weer plaatsgevonden. 

 

 
Werven van medewerkers 
Binnen de regio zijn een aantal locaties (Vergert, Wilg, Waverloo) waar wij intensieve zorg bieden. Het 
jaar 2019 heeft duidelijk gemaakt dat het voor deze locaties steeds moeilijker is om geschikte 
medewerkers te werven. Vacatures blijven langer open staan. Ondanks dat we meerdere acties 
hebben gedaan om de doelgroep en locaties meer bekendheid te geven en beter inzichtelijk te maken 
hoe de voorziening er uit ziet, wie er wonen en werken.  
 
Cursus Psychiatrie 
Door de veranderde doelgroep leefde er onder de medewerkers in Zevenaar en Didam de behoefte 
voor een cursus psychiatrie.  
In 2019 hebben een aantal medewerkers zo’n cursus gevolgd. Deze cursus werd gegeven door 
GGnet. 
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Samenwerking 
Op locatie de Berken hebben wij een samenwerking ontwikkeld tussen de dagbesteding en de 
jobcoaches van Zozijn. Cliënten bieden hier facilitaire dienstverlening met als doel om ervaring op te 
doen voor hun (wellicht) toekomstige baan. Zo onderhouden ze de tuin, bemannen ze de receptie en 
beheren de administratie. Daarnaast ondersteunen ze de medewerkers op de groep. In 2020 bekijken 
we of dit project uitgebreid kan worden.  
 
Inloopmogelijkheden 
In de ambulante ondersteuning hebben we in 2019 o.a. ingezet op inloopmogelijkheden. Deze krijgen 
op diverse plekken in verschillende gemeentes steeds meer vorm.  
 
Vitaliteitsmarkt  
Op 2 oktober 2019 vond een Vitaliteitsmarkt plaats. Diverse activiteiten zijn er die dag georganiseerd 
vanuit ‘Achterhoek in beweging. Dit is een initiatief van de 8 Achterhoekse Gemeenten in 
samenwerking met de 4 zorginstellingen Zozijn, Elver, Estinea en De Lichtenvoorde. 
De Vitaliteitsmarkt was voor cliënten en hun begeleiders en werd gehouden in De Vijverberg, het 
stadion van De Graafschap. 

 

De Repro heeft in samenwerking met het 

Zorglab een 3d printer en kan dus o.a. 

allerlei hulpmiddelen printen. Dennis laat 

trots een toepassing zien. Hij heeft een 

slappe spierspanning waardoor zijn vinger 

krom gaat als hij het knopje induwt van de 

snijmachine. 

 
Om dit probleem op te lossen had hij 

voorheen een kwast om zijn vinger. Nu 
is er een vinger uit de 3d printer geprint, 

die Dennis over zijn vinger zet en 
hiermee kan snijden. 
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Regio Oost-Veluwe 

Verbinding, dat is hét trefwoord voor 2019, als je het aan Bert de Lange vraagt. Verbinding met 
cliënten, verwanten en vrijwilligers, met de medezeggenschap, met medewerkers en managers, met 

collega directeuren én met de buitenwereld. 
 
Verbinding met cliënten 
Bert begon op 1 januari 2019 in zijn functie van directeur van de 
regio Oost-Veluwe. “Ik ben begonnen met overal langs te gaan. 
Onder andere langs de woningen en de dagbesteding.” Bert wil 
zichtbaar zijn, 
benaderbaar. “Ik heb 
cliënten ook 
uitgenodigd op 
kantoor.  
Dat waardeerden zij. 
Even bij de directeur 

een kop koffie drinken, in het poortgebouw. Sommige 
cliënten hebben het er nog steeds over.” Cliënten hebben 
bruikbare ideeën aangedragen. Een veelgehoorde vraag 
gaat over de invulling van de vrije tijd, met name op de vrije 
vrijdagen en in de avonden. 
“’s Avonds is het zo stil op de Lathmer. Kunnen we iets bedenken om die vrije tijd in te vullen?” 
 
Verbinding met de medezeggenschap 
De medezeggenschap nieuwe stijl is ook gestart – na een voorbereiding in 2018. 1  
De relatie tussen managers en de Regioraad is versterkt. Samen bereiden ze zich voor op de nieuwe 
medezeggenschapwetgeving (Wmcz). “Zij hebben een gemeenschappelijke agenda voor de 
woningoverleggen gemaakt.” 
Er is meer verbondenheid, de sfeer is goed. “Zo ontwikkelt bijvoorbeeld manager vrije tijd, Jet Smit, 
samen met de Regioraad ideeën voor de invulling van vrije tijd.” 
In 2019 zijn plannen verder uitgewerkt voor de realisatie van een museum in het kasteel. Het museum 
krijgt een beperkte horeca- en winkelfunctie, waar cliënten ook een plek krijgen.  
In 2019 zijn we begonnen met plannen voor de ontwikkeling van de dagbesteding in Oost-Veluwe. 
Eind 2019 hebben de managers dagbesteding een visie opgesteld, waarin zij voorstellen om 
dagbesteding meer op maat aan te bieden 
aan cliënten. De visie is begin 2020 als 
adviesaanvraag ingediend bij de 
Regioraad. Dat geldt ook voor de plannen 
voor de verbouwing van de IJsselvallei. 
    
Op vrijdag 21 juni werd dagbesteding regio 

Oost-Veluwe verrast met een plantengift 

van de Rabobank en KOPexpo. 

Verbinding met medewerkers 
Bert is in 2019 bij elk team een keer 
aangesloten bij het teamoverleg. “Zonder 
goede en gemotiveerde medewerkers 
hebben we geen goed draaiende regio. Iedereen heeft daar haar of zijn rol in. Belangrijk is dat 
medewerkers gesteund worden in de complexiteit van hun werk.” Inmiddels kent ook de regio Oost-
Veluwe de inzet van teamcoaches. Al 13 teams vonden een luisterend oor bij collega’s van andere 
regio’s die al als coach zijn opgeleid. “Hoe kun je op elkaar rekenen als het erop aan komt? In 
gesprek, in gevoel en in daden.” 
Medewerkers krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen. “We willen perspectief bieden. Medewerkers 
hebben een eigen verantwoordelijkheid daarin, maar het team als geheel net zo goed.” Het 
programma ‘Zozijn werkt’ levert een bijdrage aan de ontwikkeling van alle medewerkers, in welke 

                                                
1 In het hoofdstukdeel over de medezeggenschap wordt ook in gegaan op de structuur van de 

medezeggenschap.   
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functie dan ook. Medewerkers en teams met allerlei verschillende achtergronden komen bij elkaar. “Ze 
leren elkaar kennen en leren van elkaar.” 
 

Verbinding met de regio’s en sectoren 
Tussen de regiodirecteuren is meer verbinding gekomen. “We komen 
met z’n drieën regelmatig bij elkaar, ook informeel. De dynamiek is 
goed en de lijntjes zijn kort. We kijken samen naar een probleem en 
zoeken samen een oplossing. Een soepele doorplaatsing van cliënten 
is daar een voorbeeld van. Zorgbemiddelaars werken daarin meer 
samen met Kind & Jeugdhulp op het landgoed.  
We zijn op bezoek geweest in elkaars RMT. Daar gaan we in 2020 
mee door. We doen dat aan de hand van thema’s.” 
 
Jan Andriessen (links) en Bert de Lange (rechts) op bezoek in het RMT 

van Henk Loman (midden). 
 

Verbinding met de buitenwereld 
Zoals al opgemerkt: de verbinding strekt zich ook uit tot buiten Zozijn. “Met ketenpartners en andere 
betrokkenen is de kennismaking hernieuwd. Wat is de rol van Zozijn in het regionale netwerk? Daar 
willen we echt wat aan bijdragen. Niet aan de kant blijven staan.” 
Voorbeelden van ketenpartners zijn gemeenten, andere VG instellingen, enz. 
Ook met het zorgkantoor is de samenwerking goed. “Zozijn brengt zichzelf nu meer over het voetlicht. 
Zozijn doet er toe. Trots dat we vertrouwen krijgen van het zorgkantoor, ook bij meerzorg-aanvragen.” 
 
De voorbereiding op ontwikkelingen als de Wet Zorg en Dwang leidt tot meer overleg met andere 
zorgaanbieders. In deze voorbereiding wordt bevestigd dat samenwerking met ketenpartners 
belangrijk is.   
 
Verbinding cliënt met de woning 
“We zijn in 2019 doorgegaan met de herontwikkeling van het landgoed. We gaan cliënten nog 
gerichter een plaats bieden, beter passend bij een woningprofiel.  

We hebben in 2019 pech 
gehad met het zomerfeest. 
Het zomerfeest moest 
vanwege de extreme hitte 
worden ingekort van drie 
dagen naar één dag. Dat 
was jammer. Toch hebben 
alle bezoekers van het 
zomerfeest in festivalsfeer 
genoten.”  
 
Het was een heet Zomer-
feest. Een beetje verkoeling 
was zeer welkom.  

 
Bert schiet nog één gebeurtenis te binnen en 
vraagt daar aandacht voor. “Eind 2019 
hebben we afscheid genomen van een 
kleurrijk persoon en hét gezicht van De 
Lathmer gedurende vele jaren: Lutie 
Imminga. Hij is in december met pensioen 
gegaan.”   
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Regio Salland / De Graafschap & Sector NAH 

 
Natuurlijk vinden er in een jaar veel activiteiten plaats. En zijn er talrijke ontwikkelingen. Het is dus 
best een beetje zoeken om hoogtepunten voor het maatschappelijk verslag uit te zoeken.  
Jan Andriessen doet zijn best, samen met Ron van Berkel.  
 

“Laten we beginnen met medewerkers. We 
hebben in juni 2 NAH medewerkerbijeen-
komsten gehad. (Sector Niet Aangeboren 
Hersenletsel.) Door allerlei omstandigheden had 
de sector wat extra aandacht nodig. Onder 
meer de verandering van financiering 
(decentralisatie naar gemeenten) speelde hierbij 
een rol.  

 
                  Medewerkerbijeenkomsten NAH. 
 
Alle medewerkers zijn betrokken op 5 
thema’s bij het ontwikkelen van ideeën voor 
de toekomst. Dat heeft echt wat opgeleverd. 
NAH zit weer in de lift. We zijn met z’n allen 
weer trots, tonen ambitie en vinden het werk 
gewoon leuk. 
We hebben aandacht voor (kennis) ontwikkeling en het doorontwikkelen van onze dienstverlening. 
Onze ambitie is het kennis- en kwaliteitsniveau te verhogen en de capaciteit waar mogelijk op peil te 
houden of zelfs – waar mogelijk – uit te breiden.” 
Wat hierbij meespeelt is het feit dat er steeds meer behoefte is aan NAH ondersteuning. Hoe tragisch 
het ook kan zijn als het je overkomt, er komen steeds meer mensen met NAH door bijvoorbeeld 
trauma’s. 
 
Dan gaat Jan enthousiast in op ontwikkelingen rond cliënten. Heel 2019 is er verder gewerkt aan de 
nieuwbouw van de Lemmerië, aan de Coenenparkstraat. 
“In december hielden we een kijkdag voor cliënten, verwanten, buren en medewerkers. De 
toekomstige (51) bewoners en hun familie waren enthousiast. Over ligging, het prachtige uitzicht, de 

ruimtelijkheid van het pand.” 
 
 
De nieuwbouw van Zozijn Noorderhaven in 
Zutphen heeft het hoogste punt bereikt! Dat 
feestje werd 4 juli 2019 samen met cliënten, 
verwanten, medewerkers én de nieuwe buren 
gevierd. 
 
 
Beneden komt de dagbesteding. Die bestaat 
uit een eenvoudige lunchroom en een 
wasserette aan de havenzijde op de begane 
grond. En meer belevingsgerichte 

dagbesteding komt aan de spoorzijde op de begane grond. De wasserette kan de was verzorgen voor 
de mensen die met hun boot in de tegenovergelegen haven aanmeren. 
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De dagbesteding op de Boterfabriek blijft ook. Maar dan wel in opgeknapte ruimtes. “Het pand aan de 
Dreef is geheel gemoderniseerd en toegankelijk gemaakt. We hadden gehoopt al in november 2019 
open te gaan, maar er kwam een brand tussendoor.” De verhuizing is nu gepland in maart 2020.Op 
de bovenverdieping komt het regiokantoor terug (vanuit Lochem). 
 

Er was nog meer feestelijks voor cliënten. Eind 
september vierden de dagbestedingen van Zutphen en 
van Lochem samen hun jubileum. Dat ging in de vorm 
van een uitstapje naar Burgers’ Zoo in Arnhem.  
 

Cliënten, verwanten, vrijwilligers en medewerkers 
hebben zich in Burgers’ Zoo prima vermaakt. 

 
Op een wat kleinere schaal speelde een vervolg van 
Klein Geluk. Ron: “Dit is een project om te zoeken naar 
wat cliënten gelukkig maakt.  
Begin 2019 heeft de NAH dagbesteding in Doesburg 
hieraan meege-
daan. Ook deze 
keer met verras-
sende en 
bruikbare ideeën”. 
Zozijn heeft na de 
zomer een 
eindrapportage 
aan de 
subsidieverstrek-
ker aangeboden. 
“Het gehele bedrag is vergoed”, laat Ron tevreden 
weten.  
 

Anderen kwamen eveneens een kijkje nemen bij regio Salland / De Graafschap. “De zorgkantoren 
komen graag op locaties kijken om ook zo voeling te houden met wat er speelt. Hoe zorgaanbieders 
omgaan met de dagelijkse praktijk en dilemma’s. Wat de plannen op die plekken zijn.” Het zorgkantoor 
Midden IJssel kwam met 2 medewerkers op bezoek in Raalte, op de Kemphaan en op de 
Walnotenhof in Bathmen. “Zij waren erg enthousiast en positief. Het zijn ook mooie voorbeelden van al 
wat oudere bouw en meer recente bouw”, aldus Jan. 
 
De Raad van Toezicht van Zozijn kwam in 2019 ook op bezoek. “De grondige renovatie van de 
Boterfabriek betekende dat cliënten en medewerkers op verschillende tijdelijke locaties kwamen te 
werken. Dat voelt een beetje als ‘kamperen’. Per groep was er 1 cliënt die iets vertelde. Zo liet Lesli 
zien hoe hij Mijn Eigen Plan had gebruikt om de lunch voor de Raad van Toezicht te maken. Heel 
toepasselijk!”. Wat Jan mooi had gevonden was de interactie tussen de 
leden van de Raad en de cliënten. “Er was echt contact gelegd.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn Eigen Plan op PC en telefoon. 



    

JAARVERANTWOORDING ZOZIJN 2019 Pagina 27 van 73 

 

Tenslotte was er in 2019 in toenemende mate ook interactie tussen de 3 zorgdirecteuren en de regio’s 
en sectoren. “Wij zijn steeds met z’n tweeën bij de derde in het MT geweest.” Veel vragen en ideeën 
uitwisseling tussen managers en directeuren waar ze anders niet mee te maken hebben. Voor Zozijn 
was dit uniek. “We vonden dit allemaal heel waardevol. Het is een mooie ontwikkeling om de 
onderlinge verbinding te versterken.”  
 
Het netwerken beperkt zich niet tot interne bijeenkomsten. “Zozijn is een belangrijke partij in zorgland. 
We hoeven ons niet té bescheiden op te stellen.” Wij leggen steeds vaker verbindingen met andere 
zorgaanbieders, met ziekenhuizen, ouderenzorg, welzijn, gemeenten, zorgkantoren, 
woningbouwverenigingen, regionale samenwerkingsverbanden. Niet alleen als het moet (om bv. 
financiering rond te krijgen). Maar ook om te horen hoe het daar gaat. Om verbanden te kunnen 
leggen. Om elkaar te leren kennen. Kortom: netwerken. 

 
 

Regiobijeenkomst regio Salland, CCR 
en cliëntenraden met regiodirecteur, 

 4 september 2019.  
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2.3 Uit de sector Kind & Jeugdhulp 
 

 
Zorgvisie op ondersteuning van kinderen en gezinnen 
Regie op eigen leven draait om kinderen en gezinnen met hun netwerk. Om hun eigenheid, 
gezondheid, leven en hun regie daarover. Vanuit een gelijkwaardige dialoog sluiten we aan bij wat er 
voor cliënten toe doet. Dus waar het kan ondersteuning en begeleiding thuis of thuis-nabij met 
accenten op versterken van eigen kracht en eigen netwerk.  
 
Onze ambitie  
We streven er nain elke regio van Kind & Jeugdhulp naar om een sluitende keten van zorg te 
realiseren voor gezinnen met kinderen met een ontwikkelingsvraagstuk, zodat zij in elke levensfase 
passende ondersteuning kunnen krijgen. De jeugdhulp van Zozijn sluit naadloos aan bij de Jeugdhulp 
van gemeenten en criteria zorgkantoor. Zorgprogramma’s ondersteunen het handelings-repertoire van 
onze professionals.  
 
Werkwijze  
Wij werken vanuit een gezinsplan. Er is samenwerking met gezinnen, opvoeders en hun netwerk en 
waar nodig ook met de ondersteuners van volwassen cliënten van Zozijn. Omdat beschikkingen op 
individueel BSN nummer binnenkomen, voorziet ons huidige zorgdossier nog niet in een oplossing om 
in het elektronische zorgdossier dit voor meerdere kinderen/cliënten als één plan te realiseren. Een 
belangrijk aandachtspunt in 2020.  

Project Wenswijk in gemeente Montferland 
De Wenswijk is een project dat door de gemeente 

Montferland wordt gesubisidieerd. Doelstelling is 
om binnen een cirkel van een kilometer de 

mensen van verschillende organisaties aan elkaar 
te verbinden. Het project wordt gevormd door De 

Ontdekking, Puck&Co, Meulenvelden en Zozijn 
(afdeling Lockhorst). 

 
Sporten met de basisschool en de cliënten van de 

Lockhorst en cios stagiaires vanuit de Wenswijk. 

Zorgprogramma’s  
Zozijn heeft twee methodiek-zorgprogram-
ma’s ontwikkeld. Een methodiek-zorg-
programma is een methodiek waarmee 
medewerkers een cliënt stap voor stap 
goed leren kennen en de best mogelijke 
ondersteuning voor (en met) hem en zijn 
verwanten kiezen en uitvoeren. Op de 
locaties waar kinderen komen met een 
langdurige intensieve ondersteuning en/of intensieve zorgvraag zijn de methodiek zorgprogramma’s 
Terts en Kwint geïntroduceerd. Een en ander in samenwerking met hogeschool Saxion; de werking 
van het zorgprogramma wordt ook samen met Saxion nog nader onderzocht. 
In 2019 is er een start gemaakt met een verkenning hoe het zorgprogramma voor de intensieve 
ondersteuning in het onderwijs geïntroduceerd kan worden. Hier geven wij in 2020 verdere invulling 
aan.  
 

We dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen met een ontwikkelingsvraagstuk met als 
doel dat ze tot bloei kunnen komen. Kinderen en hun gezinnen maken deel uit van de 
samenleving. We helpen ze gebruik te maken van wat de samenleving al biedt en 
stimuleren ze in wat zij de samenleving te bieden hebben. Ieder kind/jeugdige levert zijn of 
haar eigen bijdrage en is een belofte voor de toekomst. De regie over het leven van het 
kind/jeugdige, ligt bij ouders waar onze ondersteuning op aansluit. 
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Floorplay 
Binnen Kind & Jeugdhulp zijn er kinderen van 0 tot 7 jaar, waarbij sprake is van ontwikkelings-
problematiek zoals autisme en of een verstandelijke beperking. Voor deze groep hebben we de 
methode FloorPlay geïntroduceerd. De problematiek van het kind maakt het voor ouders en de 
omgeving soms lastig om het kind te kunnen ‘lezen’. Vanuit Floorplay leren ouders en begeleiders hoe 
zij de ontwikkeling van het kind kunnen stimuleren door middel van spel en door aan te sluiten bij 
dagelijkse activiteiten. Het kind wordt zoveel mogelijk in alle situaties vanuit de Floorplay-visie 
benaderd en begeleid: op de groep, thuis en tijdens de behandelingen.  
Floorplay verbindt de huidige methodieken – van waaruit we werken binnen de Orthopedagogische 
Centra – met elkaar. Bijvoorbeeld vanuit basiscommunicatie, Learning Together en Ervaar het maar. 
Het biedt een duidelijke ‘kapstok’ van waaruit het diagnostische beeld vormgegeven kan worden. We 
kunnen dan een concreet behandelplan opstellen om de ontwikkeling van het kind zo optimaal 
mogelijk te stimuleren. Wij werken trans-disciplinair : hulpverleners werken met elkaar samen vanuit 1 
visie.  
 
Per betrokken orthopedagogisch kindercentrum zijn er in het verslagjaar 2 FloorPlay specialisten 
opgeleid. Deze opleiding is in samenwerking met RINO. 2 
Daarnaast hebben (coördinerend) pedagogisch ondersteuners die betrokken zijn bij de ondersteuning 
van het jonge kind de introductietraining gevolgd. Alle coördinerend pedagogisch ondersteuners 
hebben de cursus Spel en Floorplay aangeboden gekregen door de RINO incompany-training binnen 
Kind & Jeugdhulp.  

 
Meldcode 
Sinds 1 januari 2019 
werken wij met de 
verbeterde meldcode. De 
meldcode is een 
stappenplan waarin wordt 
aangegeven hoe de 
professional behoort om 
te gaan met het 
signaleren en melden van 
Huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Dit 
ter ondersteuning van het 
besluit van de 
professional om wel/niet 
te melden.  
 
Zozijn heeft zelf een 
Meldcode opgesteld op 
basis van de daarvoor 

gestelde kaders. Met de bijbehorende instrumenten en scholing, waarmee medewerkers in de praktijk 
signalen van allerlei vormen van geweld in kaart kunnen brengen. En zo nodig hulp kunnen 
organiseren en/of kunnen melden bij de instanties die geëigend zijn om het geweld aan te pakken. 
Het signaleren zelf is een belangrijk onderdeel van de grondhouding van onze medewerkers, die in 
ieder contact met cliënten wordt verondersteld. En van de vakbekwaamheid die door training en 
scholing, ook ten aanzien van de meldcode, onderhouden wordt. 
Wij hebben aandachtfunctionarissen die, naast hun reguliere functie binnen Zozijn, een rol vervullen 
bij de interne- en externe afstemming rond de meldcode. 
 
Kwaliteitsregister Jeugd: SKJ 
Professionals die werken op hbo-niveau of hoger én werkzaamheden doen in het jeugddomein die 
volgens de norm verantwoorde werktoedeling om de inzet van een geregistreerd professional vragen, 
moeten zich registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). 
Vanuit de sector Kind & Jeugdhulp hebben 95 coördinerend pedagogisch ondersteuners zich op basis 
van voorinschrijving kunnen registreren in het SKJ register als jeugd en gezinsprofessional.  

                                                
2 De cursussen van de RINO worden gegeven door een grote groep van enthousiaste en professionele docenten 

die een beroepspraktijk in de GGZ hebben, of verbonden zijn aan een universiteit. 
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Voor 40 coördinerend pedagogisch ondersteuners met een mbo-diploma of een hbo-diploma dat geen 
toegang geeft tot SKJ-registratie, is een EVC procedure in gang gezet. Een EVC-procedure 
(erkenning van eerder verworven competenties) toetst de vaardigheden van de medewerker aan de 
standaard (het beroepscompetentieprofiel) van de jeugd- en gezinsprofessional.  
Bij afronding van de procedure wordt er een ervaringscertificaat overhandigd. Wanneer de 
medewerker aan de competentie-eisen heeft voldaan, wordt het ervaringscertificaat omgezet naar het 
vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’. Zozijn biedt het EVC traject 
in-company aan met ondersteuning van bureau Sterk.  
 
Gezinshuizen  
Zozijn ziet het als opdracht om mensen tot bloei te laten komen. Wonen bij Zozijn kan op verschillende 
manieren. Zozijn heeft ook meerdere gezinshuizen. In 2019 is de herziene notitie rondom 
Gezinshuizen vastgesteld. Hierbij zijn de landelijke kwaliteitscriteria gezinshuizen gehanteerd. Wij 
gebruiken de volgende definitie: ”Een gezinshuis is een kleinschalige woonvorm waarin 
gezinshuisouders in de eigen privésituatie opvang en professionele hulp bieden aan 
kinderen/jeugdigen en volwassenen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. De gezinshuisouder(s) 
proberen zoveel mogelijk het klimaat van een gezinssituatie te creëren. De continuïteit van het 
gezinsleven en de aandacht en steun van de gezinshuisouder(s) kunnen de cliënten de hulp geven 
die zij nodig hebben voor hun verdere ontwikkeling. Het gezin woont in het huis van de 
gezinshuisouder(s) of in een gehuurde accommodatie van Zozijn.” 
 
In elk gezinshuis wonen maximaal rond de 4 kinderen/jeugdigen en of volwassenen samen met 
gezinshuisouders en soms met hun eigen kinderen. Het is maatwerk en alles hangt samen met de 
draagkracht van een gezin en de vraag van de mensen die in het gezin wonen. Het gezinshuis heeft 
elementen in zich die goed aan kunnen sluiten bij vragen van cliënten en die in een woning van Zozijn 
minder goed beschikbaar zijn, denk hierbij aan:  

 Gezinshuisouders versus team van medewerkers. 

 Een zo normaal mogelijk gezinsleven.  

 Integratie in wijk. 

 Deelname aan reguliere activiteiten voor kinderen/jeugdigen en volwassenen. 
 
Vanuit Zozijn is een ‘kennisteam’ verbonden aan de gezinshuizen. Dit team ie er om de gezinshuis-
ouders te ondersteunen en de kwaliteit te borgen. 
 

         Project Wenswijk. De carnavalsoptocht is één van de 
activiteiten die in het kader van het project Wenswijk worden 

georganiseerd. Een andere activiteit is het houden van een 
voorleesontbijt in Meulenvelden, waarbij de 

ouderen in pyjama 
ontbijten met de 

kinderen van groep 3.  
Of op Nationale 

Pannenkoekendag 
bakken de kinderen 

uit groep 8 
pannenkoeken voor 

de bewoners van 
Meulenvelden. En in 

april is er een high tea 
met de cliënten van 

Zozijn en de 
leerlingen uit groep 7. 

 
 Zo is er elke maand, 

behalve tijdens de 
zomervakantie, een 

gezamenlijke 
            activiteit. 
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Begeleiding in onderwijs  
Ieder kind heeft het recht om te leren, om zich optimaal te ontwikkelen en om volwaardig mee te  
doen. Kinderen en jeugdigen willen zo normaal mogelijk meedraaien in het onderwijs, maar vanwege 
een beperking of ontwikkelingsachterstand is extra ondersteuning nodig binnen een vorm van 
onderwijs. Begeleiding in onderwijs is een vorm van ambulante ondersteuning die wij bieden in een 
schoolsituatie. In 2019 zagen wij een toename van deze dienstverlening.  
 
In samenwerking met een aantal gemeentes en scholen zijn wij gestart met pilots rond traject-
financiering. De financiering wordt dan niet meer per kind of jeugdige afgegeven maar overstijgend 
per groep of locatie. De gemeente kan op basis van de totale zorgbehoefte van kinderen op een 
school de zorg gericht inkopen bij Zozijn. Deze pilots moeten een betere stroomlijning van de 
financiering in de regio mogelijk maken. En er daardoor voor zorgen dat er minder rompslomp is voor 
scholen, ouders, gemeentes en Zozijn zelf. In de pilots is aandacht voor hoe de aansluiting met de 
zorg thuis geborgd blijft. Er zal in het model van collectieve financiering ruimte zijn voor flexibiliteit 
omdat er zich situaties kunnen voordoen die extra aandacht vragen.  
 
BSO+ 
Een motto van Kind & Jeugdhulp is zo gewoon waar mogelijk, waar nodig met extra zorg en 
ondersteuning. Met de optimale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen als focus biedt Zozijn 
maatwerk. Zo ook binnen de gespecialiseerde begeleiding in vrije tijd.  
Steeds meer gemeentes merken dat het aantal kinderen met een ondersteuningsbehoefte in de 
reguliere opvang stijgt.  
 
Binnen verschillende gemeentes hebben wij samen met diverse kinderopvangorganisaties 
buitenschoolse opvang met een PLUS georganiseerd. Dit om met elkaar een totaalconcept aan 
buitenschoolse opvang te kunnen bieden aan ouders én kinderen van 4-12 jaar. Wij zijn daarin de 
partner om gevraagde/benodigde expertise vanuit de zorg te leveren. 
Ook voor 2020 zijn we door verschillende gemeentes gevraagd om samen na te denken hoe deze 
dienstverlening passend is binnen de betrokken gemeentes en hoe dit te organiseren. 
Voor kinderen en jongeren waarbij deze samenwerkingen niet passend zijn, hebben wij binnen het 
product ‘gespecialiseerde begeleiding in vrije tijd’, dienstverlening passend bij de behoefte van het 
kind.  
 
Samenwerking  
IEKC Lichtenvoorde  
Op verschillende plekken in onze regio’s ontstaan initiatieven waarin de wens 
is dat er één plek is waar opvang, onderwijs en zorg samen komen.  
Zo werken wij in Lichtenvoorde samen bij de realisatie van een IEKC: 
www.IEKClichtenvoorde.nl Binnen het IEKC staat de ontwikkeling van het 
kind centraal, niet de toevallige setting waarin het zich volgens zijn of haar 
leeftijd bevindt. Kinderen krijgen dát wat ze op dat moment, in die fase, in 
die omgeving en met die professionals, nodig hebben. Dit past bij de visie 
die Kind & Jeugdhulp uitdraagt.  

logo Integraal Educatief Kindcentrum (IEKC) 
De Zonnehof 
In Raalte is Speciaal Onderwijs De Zonnehof gevestigd. Hier is Kind & Jeugdhulp betrokken bij het 
realiseren van een plek voor kinderen die niet de hele dag tot hun recht komen in een schoolse 
setting. In 2020 zal de realisatie hiervan concrete vormen aannemen.  
 

 

http://www.iekclichtenvoorde.nl/
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Lectoraat HAN 
Sinds september 2018 werkt Zozijn samen met de onderzoeksgroep (lectoraat) van de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen (HAN) die zich richt op de ondersteuning aan mensen met een 
verstandelijke beperking. Het lectoraat is samen met Zozijn – maar ook Pluryn en Siza – een nieuwe 
koers ingeslagen met een focus op ethiek. Samen met mensen met een verstandelijke beperking en 
hun naasten, met begeleiders, studenten, docenten en onderzoekers werken we aan de doelen van 
het onderzoeksprogramma van het lectoraat. 
 

Onderzoekslijnen 
1. Het versterken van een betekenisvolle verbinding en gelijkwaardige 

samenwerking met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. 
2. Het versterken van de positie van de professional in het bieden van goede zorg.  

 
In het najaar heeft het lectoraat ‘dialoogsessies’ in de praktijk georganiseerd bij de betrokken 
zorgorganisaties met een diversiteit aan professionals. Uiteindelijke bestemming is het concreet 
maken van de onderzoeksdoelen van het lectoraat.  
Welke vragen, behoeften en thema’s die leven op de werkvloer moeten voorrang krijgen bij het doen 
van onderzoek en verbeteren van de zorg en ondersteuning? 3 
 
Op basis van de input van de dialoogsessies zijn we in 2019 gestart met een aantal concrete 
projecten, passend bij de genoemde onderzoekslijnen. Voorbeelden van deze projecten zijn het 
bevorderen van morele reflectie op de werkvloer en het verbeteren van de samenwerking met ouders, 
broers en zussen.  

50 jarig bestaan  
In 2019 hebben Kind & Jeugdhulp de Timp en Anneriet hun 
50-jarig bestaan mogen vieren.  
Beide centra hebben de feestelijkheden afgestemd op hun 
locatie.  
 
Zo organiseerde De Timp een fancy fair waarvan de 
opbrengst ten goede kwam aan het Epilepsiefonds.  
 
Bij Anneriet bestonden de feestelijkheden uit allerlei 
optredens voor de kinderen / jeugdigen. Als afsluiter was er 

een feest voor de betrokken 
medewerkers van beide 
regio’s.  

 
    
 
 
 

  

                                                
3 Meer informatie over de uitkomsten van deze dialoogsessies zijn te vinden in de publicatie in Vakblad Sociaal 

Werk, Hermsen & Van Asselt-Goverts, 2019. 
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De Daniël de Brouwerschool is een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) in de leeftijd 
van 4 – 20 jaar. De school ligt midden op een prachtig landgoed met grote pleinen en veel ruimte om 
de school. Tegenover de school ligt een groot sportveld en een gloednieuw Cruyffcourt. 
De school valt – net als stichting Zozijn Zorg – onder de stichting Zozijn Beheer. 
Doelstelling is het verzorgen en bevorderen van het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal 
onderwijs, op katholieke grondslag. De school heeft een regiofunctie. 
 
De school verwoordt, met de bloementuin als metafoor, haar visie als volgt: 
De Daniël de Brouwerschool is een school als een bloementuin.  

Kinderen komen binnen in de knop, krijgen een goede voedingsbodem en tijd om te aarden, 

 krijgen voedsel     worden zo nodig uit de wind gezet 

 worden zo nodig bemest    krijgen water en warmte 

 krijgen goede verzorging    krijgen zonlicht, liefde en aandacht. 

 worden voortdurend in de gaten gehouden  
 
Alle bloemen ontwikkelen zich zo elk op hun eigen wijze en komen tot bloei. Bij stagnatie in de groei of 
scheefgroei wordt een stokje naast de steel gezet. Bloemen die extra zorg behoeven kunnen tijdelijk 
in de bloemenkas. Bloemen worden gegroepeerd maar soms ook bewust naast andere soorten gezet. 
Dat kan een stimulans in de bloei zijn.  
De bloemen worden omringd door zorg maar iedere bloem ontwikkelt zich zo zelfstandig mogelijk. Het 
tuinpersoneel houdt de ontwikkeling nauwgezet schriftelijk bij. Er is veel onderling overleg om iedere 
bloem tot optimale ontwikkeling te laten komen. 
Er zijn vakspecialisten die bloemen apart of in 
kleine groepjes specialistische aandacht geven. 
 
Ruim 200 leerlingen komen dagelijks uit de 
gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, 
Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Olst-Wijhe, 
Rheden, Voorst en Zutphen naar  
school. 
 
Bij het voortgezet onderwijs werkt de school 
voor stageadressen samen met tientallen 
organisaties. Dat is Zozijn of een andere 
zorgaanbieder. Maar ook zorgboerderijen, 
supermarkten, autobedrijven, maneges, horeca, meubelzaken, enz. 

 
Het Centrum 
Na de zomervakantie werden de VSO-leerlingen 
ontvangen in een nieuwe kantine die gelijk een nieuwe 
naam kreeg: Het Centrum. 
 
In goede samenwerking met onze leerlingenraad heeft 
Yvon van den Berg, interieurstylist en moeder van een 
oud-leerling, het ontwerp gemaakt en de aankleding 
begeleid.  
 
De leerlingen vonden het geweldig om zo nauw 
betrokken te zijn en mee te denken over de keuzes die 
gemaakt moesten worden.  
 
En we zijn allemaal trots op het resultaat!  
 

2.4 Daniël de Brouwerschool 
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Schoolkoor  
Op 14 februari heeft ons schoolkoor de 
liefde bezongen in de kerk in Wilp.  
 
De kerk zat afgeladen vol en het koor 
bracht, samen met 3 klassiek geschoolde 
dames en een pianist o.l.v. dirigent en 
vakleerkracht muziek Veronique Lamers 
een prachtig concert ten gehore.  
 
De beide schoolpleinen zijn volledig 
hersteld en bij het plein voor de oudere 
leerlingen is een deel van de grond van 
Zozijn toegevoegd.  
We hebben nu een enorm groot 
schoolplein dat veel ruimte geeft aan 

iedereen om te doel wat hij/zij wil in de pauze: chillen, 
voetballen, basketballen, schommelen of rondlopen.   
 
Ook heeft Stichting Vrienden Daniël de 
Brouwerschool ervoor gezorgd dat we een geheel 
nieuwe fietsenschuur hebben gekregen.  
Al onze skelters en fietsen vinden er een plek en ook 
teamleden kunnen nu hun fiets droog stallen en 
eventueel hun elektrische fiets opladen.  
 

 
Diplomazwemmen 
In het voorjaar hebben 12 leerlingen 
afgezwommen in zwembad de 
Schaeck. Twee leerlingen 
behaalden diploma A, 10 leerlingen 
behaalden diploma B.  
 
Alle leerlingen van de school, ook 
de leerlingen die hun B-diploma 
behaald hebben, hebben wekelijks 
zwemles in Twello of in het 
zwembad van Landgoed de 
Lathmer.  
 
Certificering leerlingen  
In het schooljaar 2018/2019 hebben 23 VSO-leerlingen examen gedaan voor landelijk erkende 
certificaten: 
• 5 leerlingen hebben het certificaat werken in de keuken behaald. 
• 10 leerlingen hebben hun veilig op stage certificaat behaald. 
• 6 leerlingen hebben hun heftruckcertificaat behaald. 
• 1 leerling heeft zijn VCA-B gehaald. 
 
Samenwerking Zone College: 
• 1 leerling heeft het certificaat assistent hovenier behaald. 
 
 
 
 
 

Meer informatie over de Daniël de Brouwerschool op: www.danieldebrouwerschool.nl 
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2.5  Kwaliteit: Wat gaat goed – wat kan beter – hoe gaan we dat 
aanpakken 

 
Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg vraagt een eigen Kwaliteitsrapport van Zozijn. Op deze 
pagina’s geven we een aantal onderwerpen aan die in dit Kwaliteitsrapport uitgebreider worden 
besproken. Het Kwaliteitsrapport is te vinden via: https://www.zozijn.nl/over-zozijn/jaarverslag-
kwaliteitsrapport. 
 
Aanpak bij de samenstelling van dit rapport  
Dit is het derde kwaliteitsrapport van Zozijn. De aandachtspunten en aanbevelingen van cliënten, 
verwanten, OR, RvT en externe visitatie van het tweede rapport (2018) zijn in dit rapport verwerkt. 
Cliënten en verwanten definiëren in een 
advies dd. juni 2016 ‘Goede zorg’ als: zorg 
vanuit de voorgenomen grondhouding, 
conform de afgesproken, methodieken en 
zorgplannen en gebaseerd op ervaren 
gezondheid, welbevinden en veiligheid’. Dit 
is onze definitie van kwaliteit. 
Dit rapport is opgesteld in samenspraak 
met cliënten en verwanten in de periode 
november 2019 tot en met mei 2020. Er is 
gebruik gemaakt van informatie uit het 
elektronisch cliëntendossier, diverse 
‘kwaliteitsregistraties’ (onder andere de 
incidentmeldingen en de interne audits), 
zorgprogramma’s en de rapportages door 
teamcoaches (teamreflecties). Verder is 
door diverse medewerkers input geleverd 
met betrekking tot hun deskundigheidsgebied.  
Bij de voorgaande twee kwaliteitsrapporten heeft Zozijn een vorm van externe visitatie uitgevoerd. 
Daarom slaan we dit jaar de externe visitatie over.  
 
Zorgproces rond de individuele cliënt 
We werken bij Zozijn systematisch met een zorgplan. Elke cliënt heeft een afgestemd zorgplan dat 
minimaal jaarlijks wordt besproken en bijgesteld met de cliënt, zijn verwant(en)/wettelijk 
vertegenwoordiger, de coördinerend ondersteuner en behandelaar. 
Als mensen een intensieve ondersteunings- of zorgvraag hebben, dan gebruiken we vanaf 2018 
respectievelijk de methodiek-zorgprogramma’s Terts en Kwint. Naast methodiek-zorgprogramma’s zijn 
er 44andboek-zorgprogramma’s. De zorgprogramma's worden inmiddels op meerdere locaties 
gebruikt. De grondhouding en met elkaar in dialoog gaan vormen een integraal onderdeel van de 
zorgprogramma’s. 
Er zijn meerdere kennisteams actief op specifieke inhoudelijke thema’s zoals valpreventie, 
slikstoornissen, seksualiteit, palliatieve zorg, pijn en decubitus. Er zijn vaste commissies 
georganiseerd rondom de thema’s medicatieveiligheid, Wet zorg en dwang, BIG en infectiepreventie. 
 
Werken met zorgprogramma’s  
Op dit moment doet Hogeschool Saxion een meerjarig wetenschappelijk onderzoek naar de 
effectiviteit van de methodiek- zorgprogramma’s Terts en Kwint. De werking van Terts wordt 
onderzocht bij 75 cliënten en van Kwint bij 50 cliënten (25 cliënten in 2019). De resultaten van het 
onderzoek Terts worden in 2020 verwacht en het onderzoek Kwint loopt tot en met 2021.  
Met de toepassing van de zorgprogramma’s komen we tot een vollediger beeld van de cliënt en 
hebben we meer handvatten om de cliënt beter en eenduidiger te ondersteunen. Naast methodiek-
zorgprogramma’s zijn er 4 handboek-zorgprogramma’s: voor de ouder wordende cliënt, cliënten met 
niet-aangeboren hersenletsel, cliënten met een licht verstandelijke beperking en voor het jonge kind. 
Op dit moment denkt onze academische groep (Metis) na over doorontwikkeling van de 
zorgprogramma's 2.0. Gedragswetenschappers houden nauwlettend de ontwikkelingen in het 
wetenschappelijk onderzoek in de gaten. Ontwikkelingen zijn door 5 masterclasses gedeeld met 
collega-gedragswetenschappers, medewerkers van ZAB en de zorgmanagers. 
 

https://www.zozijn.nl/over-zozijn/jaarverslag-kwaliteitsrapport
https://www.zozijn.nl/over-zozijn/jaarverslag-kwaliteitsrapport
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjSgvHa3efaAhVECuwKHcehAIgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/nieuws-overzicht-handreiking-kerndocument-kwaliteitskader-gehandicaptensector.html&psig=AOvVaw0Cr_-PvhbIU-oQetAEECGn&ust=1525374697328518
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Methodisch werken met een zorgdossier/zorgplan 
Het zorgplan van cliënten met de afspraken en rapportages is tot medio 2019 vastgelegd in 
ResidentWeb. Vervolgens zijn we overgestapt op ONS en wordt ONS doorontwikkeld.  De keuze voor 
ONS is gemaakt op basis van een programma van eisen, waarbij is geleerd van de nadelen en 
beperkingen van ResidentWeb.  
De implementatie van het zorgdossier kent de volgende onderdelen: 
1. Inrichting zorgdossier 
2. Autorisatie 
3. Conversie 
4. Scholing. 

 
Themadag voor verwanten over de Zorgprogramma’s,  

16 maart 2019 
 

Incidentmeldingen (MIC)  
Halverwege 2019 is Zozijn overgestapt op een andere applicatie voor het melden van incidenten 
cliëntenzorg. Omdat we met andere antwoordcategorieën zijn gaan werken en de oude applicatie de 
eerste helft van 2019 niet naar behoren werkte, zullen over het rapportagejaar 2019 geen diepgaande 
analyses gemaakt worden.  
De nieuwe applicatie is gekoppeld aan ONS zodat medewerkers incidentmeldingen maar één keer 
hoeven te registreren. Ook worden met de nieuwe applicatie de arbeidsongevallen geregistreerd. 
De nieuwe MICA-applicatie gaat uit van een andere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. Binnen de ‘oude’ MIC had de manager leesrechten en ‘opvolgingsrechten’. In de 
nieuwe MICA liggen de opvolgingsrechten bij de coördinerend ondersteuners. In verband met deze 
nieuwe taakverdeling hebben we vele klassikale en individuele instructiebijeenkomsten gehouden. 
 
Medicatieveiligheid 

 In 2019 hebben de coördinatoren Medicatieveiligheid op alle verblijf met behandeling locaties (45) 
een medicatieaudit uitgevoerd. Een veel voorkomend knelpunt is dat de toedienlijst niet (goed) 
wordt gelezen. Hierdoor wordt er nog steeds vaak medicatie vergeten of worden andere fouten 
gemaakt. Dit willen we verbeteren door de medewerkers beter te trainen in het uitvoeren van het 
medicatieproces. Hierbij wordt gewezen op nut en noodzaak van het op tijd geven van medicatie 
en de juiste dosering.   

 Zozijn is verder gegaan met het uitrollen van het digitaal aftekenen van de medicatie.  

 Eind 2019 heeft Zozijn een ‘Thermometer’ laten uitvoeren door het Instituut Verantwoord 
Medicijngebruik (IVM). Deze meting is uitgevoerd op twee locaties met behandeling en er is in 
kaart gebracht hoe de begeleiding omgaat met geneesmiddelen. Ook is gekeken of het 
medicatieproces georganiseerd is conform de geldende wet- en regelgeving. Uit het rapport is 
gebleken dat 76% van de onderzochte aspecten van het medicatieproces goed geregeld is. We 
gaan in 2020 verbeteracties uitvoeren die ervoor zorgen dat alle andere onderdelen ook goed 
geregeld zijn.   
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Valpreventie 
In twee bijeenkomsten is een groot deel van de aandachtsfunctionarissen Zorg uit de regio Oost-
Veluwe voorgelicht over de richtlijn en bijbehorende protocollen en acties. Daarmee wilden wij 
valpreventie meer op de kaart krijgen binnen de organisatie en dit thema meer opnemen in de 
methodische cyclus.  
Verder zijn de behandelaars (fysio- en ergotherapeuten) uit de volwassenzorg meer eenduidig gaan 
werken door bij vragen over valpreventie, de VRI (Val Risico-Inventarisatie) af te laten nemen en is de 
verslaglegging eenduidig geworden. 
 
Zorgvuldige vrijheidsbeperking 
Bij Zozijn proberen we cliënten te begeleiden op een manier waarmee cliënt en vertegenwoordiger 
instemmen en waartegen zij zich niet verzetten. Daarbij streven we ernaar zo weinig mogelijk 
vrijheidsbeperkende maatregelen in te zetten. Af en toe lukt dit echter niet en moet er een 
vrijheidsbeperking worden toegepast. 
Er zijn in 2019 14 cliënten (13 in 2018) met een rechterlijke machtiging en 303 cliënten (291 in 2018) 
met een artikel 60 procedure woonachtig bij Zozijn. Bij 30 cliënten was sprake van dwangbehandeling, 
1 minder dan in 2018.  
Er is 183 keer M&M nood (middel & maatregel nood) toegepast bij 71 cliënten, veelal betrof het 
kortdurende fixaties. Dit aantal is duidelijk meer dan in 2018 (toen betrof het 103 keer bij 58 cliënten). 
Het is niet precies duidelijk hoe deze stijging verklaard moet worden. Mogelijk is er het afgelopen jaar 
sprake geweest van instroom van meer complexe en meer begeleidings-intensieve cliënten. Of is het 
ook zo dat er zorgvuldiger en frequenter gemeld wordt doordat medewerkers en behandelaren zich 
meer bewust zijn van het feit dat er ook gemeld moet worden in het kader van de BOPZ (bijvoorbeeld 
na het invullen van een MICA melding vanwege een incident).  
Bij 34 cliënten is meerdere keren een M&M nood toegepast. Hierbij ging het eveneens meestal om 
kortdurende fixaties (bijvoorbeeld door even de handen/polsen vast te pakken. Na dit korte ingrijpen 
kan meestal het programma van de dag weer opgepakt worden).  

 
Invoering Wet zorg en dwang (Wzd) 
In 2020 gaat de Wzd in. Deze wet vervangt de oude wet Bopz. Het 
is de bedoeling dat deze wet beter aansluit bij mensen met een 
verstandelijke beperking. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is 
dat de geleverde zorg en begeleiding aan cliënten zoveel mogelijk 
vrijwillig is en dat onvrijwillige zorg (de nieuwe term voor 
vrijheidsbeperkende maatregelen) alleen toegepast mag worden als 
er ernstig nadeel voor de cliënt dreigt. 
Begin 2019 hebben we een projectgroep opgericht voor de 
invoering van de Wzd binnen Zozijn. In deze projectgroep zijn 
behandelaren, de verschillende regio’s en sectoren en 
ondersteunende diensten vertegenwoordigd. 
De projectgroep heeft de landelijke ontwikkelingen gevolgd en 
vervolgens een vertaling gemaakt van hoe de Wzd vorm kan krijgen 
binnen Zozijn. We hebben voorstellen gemaakt voor de verdeling 
van de verschillende uit de wet voortvloeiende taken. Daarnaast 
keken we hoe alle tetrokkenen binnen Zozijn geïnformeerd en/of 
geschoold kunnen worden. 
Mede door de vertraging in het wetgevende traject heeft de 

overheid aangegeven dat 2020 een overgangsjaar is. De projectgroep zet haar werkzaamheden 
daarom in 2020 voort om tot een gedegen invoering van de Wzd binnen Zozijn te komen.  
 
Teamreflecties 
Een goed samenwerkend team is de basis voor liefdevolle, vakkundige en vindingrijke zorg en 
ondersteuning. We willen dat teams tof bloei komen. Met elkaar reflecteren op hoe het gaat, draagt 
daaraan bij.  
Bewust reflecteren leidt tot verbeteren. Als een team aan het uitproberen, veranderen en verbeteren 
is, dan reflecteert het daar weer op. Het gaat er dus om dat reflecteren een continu onderdeel is van 
het doen en laten. In het Kwaliteitsrapport gaan we dieper in op de teamreflecties.  
 
Interne audits 
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In 2019 werden 88 interne audits afgenomen, daarvoor werden 77 gesprekken op voorzieningen 
gevoerd met (coördinerend) ondersteuners en werden 11 managers ge-audit. Zowel de locaties als de 
managers waren gelijkmatig verdeeld over regio’s en sectoren. De waarderende wijze waarop de 
gesprekken door de intern auditoren worden gehouden, wordt door de medewerkers als prettig 
ervaren, zij vertellen open en eerlijk hoe zij werken en staan open voor verbeteringen. 
 
In vergelijking met 2018 is het totaal aantal verbeterpunten ten opzicht van het totaal aantal gehouden 
audits iets gedaald, dat is een goede ontwikkeling.  
De meeste vooruitgang vindt plaats op het gebied van de individuele cliëntenzorg. Er worden vaker 
afspraken gemaakt én vastgelegd in het ECD.  Dat zijn afspraken op het gebied van: risico-
inventarisatie en begeleiding, BIG handelingen en –protocollen, medicatie, akkoord op het zorgplan en 
de inzet van informele zorg. Op locatie en team-niveau zien we vooruitgang op de terreinen: controle 
van tilbanden, het omgaan met incidenten en incident meldingen en de introductie en het inwerken 
van nieuwe medewerkers. 
Op het gebied van het werken aan doelen in het ECD, omgaan met privacy en gegevensbescherming, 
bedrijfshulpverlening/brandpreventie/legionella en afspraken rondom medisch handelen waren er in 
verhouding meer meldingen dan in 2018. Dit is voor ons reden hier in 2020 extra aandacht aan te 
schenken.  

 
Kwaliteitshandboek 
In 2019 is begonnen met het actualiseren van 
Kwaliteitshandboek (KHB) op inhoud en met het 
verbeteren van het onderliggende systeem op 
betrouwbaarheid. Met alle document-eigenaren 
hebben we afspraken gemaakt. Documentbeheer is 
breder getrokken in de organisatie als een gezamenlijk 
initiatief van  ICT, Communicatie en het 
Kwaliteitsbureau. Deze acties dienen ook als 
voorbereiding en oriëntatie op een nieuw 
documentbeheersysteem. 
 

De Cirkel, Trainingscentrum Doetinchem, 
Gert is geconcentreerd aan het werk. 

 
HKZ 
In 2019 heeft er een eerste periodieke audit 
plaatsgevonden nadat Zozijn in 2018 is 
gehercertificeerd. Daarbij is op een locatie een non-
conformiteit van de 2e categorie (minor) 
geconstateerd met betrekking tot het rapporteren in 
het ECD. Een verbeterplan is opgesteld en zal bij de 
tweede periodieke audit in 2020 worden geverifieerd. 
 

Calamiteitenonderzoek 
Vanaf eind 2019 worden calamiteitenonderzoeken binnen Zozijn gecoördineerd en mede-uitgevoerd 
door het Kwaliteitsbureau. Voorheen werd dat gedaan door de dienst Zorg, Advies & Behandeling. In 
2020 wordt een vernieuwde procedure voor het intern onderzoeken van calamiteiten  vastgesteld. 
Verschillende commissieleden zijn in 2019 door Triaspect geschoold in de Prisma-methodiek, waarbij 
zowel de Light- alsmede de Plus-variant in-company zijn aangeboden. 
 

In de bijlage bij hoofdstuk 2 is meer informatie over incidenten te vinden en vanuit de interne 
audits een overzicht van verbeterpunten verdeeld naar categorie 
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2.6    Klachten en onvrede  
 
Klachten en Onvrede 
Ondanks alle inspanningen en goede bedoelingen kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is over 
de dienstverlening van Zozijn. Zozijn vindt het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te 
besteden. Iedere klacht of uiting van onvrede kan gezien worden als een kans om de dienstverlening 
van Zozijn te verbeteren.  
 
Bereikbaarheid 
De klachtenfunctionaris en de vertrouwenspersonen zijn altijd bereikbaar via e-mail of telefoon. 
Namen, e-mailadressen en telefoonnummers staan op www.zozijn.nl en op MijnZozijn vermeld. 
Medewerkers weten hoe zij cliënten/ verwanten kunnen doorverwijzen. Op alle locaties zijn folders 
beschikbaar met informatie over de klachtenregeling voor cliënten. Belangrijk is dat iedere cliënt, 

verwant en medewerker vrije toegang 
heeft tot de klachtenfunctionaris en 
vertrouwenspersonen.  
 
Werkwijze 
Bij een klacht of onvrede bespreekt de 
klager die als eerste met de medewerker 
die de ontevredenheid heeft veroorzaakt. 
Mocht dit niet leiden tot een oplossing, 
dan is de volgende stap een gesprek met  
de leidinggevende en/of regio-, sector- of 
dienstdirecteur. Het kan zijn dat iemand 
vindt dat de klacht niet naar tevredenheid 
wordt opgelost. Dan is de 
klachtenfunctionaris of een van de 
vertrouwenspersonen een mogelijkheid 
om de klacht of onvrede te bespreken. 

Samen met de klager, een medewerker van Zozijn en de klachtenfunctionaris / vertrouwenspersoon 
wordt er dan gezocht naar een oplossing. Het is altijd mogelijk om de klachtenfunctionaris / 
vertrouwenspersoon al eerder om hulp te vragen, bijvoorbeeld bij het bespreekbaar maken van de 
klacht of onvrede. Als het gaat om een klacht over hoe Zozijn omgaat met de persoonsgegevens van 
cliënten, verwanten, medewerkers of derden dan kan de Functionaris Gegevensbescherming 
benaderd worden. 
Leiden deze stappen niet tot een oplossing of is iemand niet tevreden, dan kan de klacht worden 
voorgelegd aan de Klachtencommissie. Overigens kan een klacht ook direct bij de landelijke 
Geschillencommissie Zorg worden ingediend indien deze redelijkerwijs niet door de 
Klachtencommissie behandeld kan worden. Dit laatste geldt alleen voor de Wlz dienstverlening. 
 
Regelingen 
Zozijn kent 2 klachtenregelingen, te weten één voor cliënten en verwanten en één voor medewerkers. 
De wet Bopz is per 1 januari 2020 vervangen door de Wet Zorg en Dwang. Die wet kent zijn eigen 
klachtenregeling. Zodra het gaat om een formele klacht, speelt Zozijn daar geen rol meer in. 
 
Meldpunt Klachten & Onvrede 
Meldingen van klachten of onvrede komen binnen bij het Meldpunt Klachten & Onvrede. Dit Meldpunt 
wordt bemenst door de klachtenfunctionaris en de vertrouwenspersonen. Zozijn kent in principe één 
onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon en twee onafhankelijke vertrouwenspersonen voor 
medewerkers. De klachtenfunctionaris/ vertrouwenspersonen zijn niet als personeelslid aan Zozijn 
verbonden. De onafhankelijke klachtenfunctionaris fungeert als centraal loket voor klachten en 
onvrede, coördineert het meldpunt taken, adviseert klager en aangeklaagde, onderzoekt en initieert 
bemiddelingsmogelijkheden en monitort de afhandeling van de klachten. De rol van de 
vertrouwenspersoon is gericht op de eerste opvang van de cliënt, verwant of medewerker en het 
bieden van ondersteuning. Er zijn een paar opvallende zaken te benoemen over het verslagjaar 2019. 
Vertrouwenspersonen constateren veel personele wisselingen binnen de zorgteams, met gevolgen 
voor zowel cliënten, verwanten als medewerkers. Een aantal cliënten heeft te maken met meer 
verschillende zorgverleners en ervaart hierdoor minder continuïteit. Het kan ook leiden tot minder 
onderlinge verbondenheid en teamspirit binnen zorgteams.       

http://www.zozijn.nl/
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De communicatie over organisatie/personele wijzigingen 
naar de cliënten/verwanten zou beter kunnen. Bij verzuim 
van medewerkers is het de vraag of de procedures altijd 
duidelijk zijn. Betrokkenen geven aan dat zij zich niet altijd 
ziek mogen/kunnen melden bij situaties waar de 
arbeidsverhou-dingen schuren. 
 
Onafhankelijke klachtencommissie 
De Klachtencommissie bestaat uit leden die onafhankelijk 
(niet in een loondienstverhouding of anderszins in een 
verhouding van afhankelijkheid) zijn van Zozijn. Bij een 
klachtbehandeling bestaat de commissie uit 3 personen. De 
voorzitter/jurist maakt steeds deel uit van de commissie 
terwijl de overige leden wisselen, afhankelijk van welke van 
de klachtenregelingen van toepassing is.  
De taak van de Klachtencommissie is objectief en 
onpartijdig onderzoek te doen en een uitspraak te doen, in 
de vorm van een advies aan de bestuurder van Zozijn, over 
de gegrondheid van de klacht. Het advies aan de 
bestuurder betreft oplossingen, verbeteringen of 
preventieve maatregelen. Ook bij klachten van 

medewerkers wordt een advies aan de bestuurder gegeven, daarom is er geen uitspraak.  
De Klachtencommissie werkt steeds op basis van hoor en wederhoor, waarbij zowel de klager als de 
verweerder, na de indiening van de klacht en het verweer, worden uitgenodigd voor een mondelinge 
behandeling van de klacht.  
 
Klachtencommissie 2019 
De Klachtencommissie heeft in 2019 één klacht behandeld in het kader van de Bopz.   
De klacht betreft meerdere onderdelen die gedeeltelijk gegrond, ongegrond en niet ontvankelijk zijn 
verklaard. Samengevat: 
a. gebruiken van geweld bij een fixatie in 2012. Deze klacht is niet ontvankelijk verklaard wegens 

verjaring.   
b. het niet gehoor geven aan herhaalde verzoeken om overplaatsing. Deze klacht is niet gegrond. 
c. het zonder overleg aanvragen van een rechterlijke machtiging. Deze klacht is gegrond. 
d. een fixatie met opgelopen letsel in mei 2018. De klacht is gegrond. 
e. onvoldoende fysieke verzorging. De klacht is ongegrond.  
f. het niet melden van een gebroken teen bij in 2018. De klacht is gegrond. 
g. een fixatie met opgelopen letsel in 2019. De klacht is 

gegrond.  
h. tekortschietende begeleiding /behandeling. De klacht is 

ongegrond.                                                            
 
De klachtencommissie adviseert een structurele verbetering 
tot stand te brengen ten aanzien van het doen van MIC-
meldingen en het waarschuwen van de wettelijke 
vertegenwoordiger als daartoe een verplichting geldt. De 
klachtencommissie geeft de bestuurder in overweging om 
behandelingsverlegenheid bespreekbaar te maken op een 
hoger niveau dan nu gebruikelijk. Ook geeft de 
klachtencommissie de bestuurder in overweging om bij 
calamiteitenrapportages steeds de wettelijk 
vertegenwoordiger te horen in het kader van die rapportage, 
ook als er een klacht is ingediend. 
Er zijn geen andere klachten ingediend in 2019. 
 
 

De 3 kunstwerken op deze pagina’s zijn gemaakt door de 
Rietborgh in 2019. 
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Jaaroverzicht 2019 

Aard melding van 
onvrede 2019 2018 2017 2016 

Zorg en ondersteuning 25 23 17 16 

Bejegening 5 6 10 17 

Veiligheid 3 3 2   

Persoonlijke problemen 14 8 13 4 

Communicatie 6 6 3 3 

Samenwerking 12 6 10 3 

Overlast 1 1 1 3 

Totaal 66 53 56 46 

 
In 2019 is het aantal meldingen toegenomen. Met name de meldingen van persoonlijke problemen en 
samenwerking zijn toegenomen. 
 
Overzicht uitgesplitst naar melder 

Aard en melding van 
onvrede 2019 Cliënt  Medewerker Verwant Anders Totaal 

Bejegening  2 2   1 5 

Communicatie  1 3 2   6 

Overlast       1 1 

Persoonlijk probleem 10 1 3   14 

Samenwerking    8 3 1 12 

Zorg & ondersteuning 18 3 2 2 25 

Veiligheid   2 1   3 

Totaal 31 19 11 5 66 

 
Er is een toename van het aantal meldingen door cliënten t.o.v. 2018 van 16 naar 31. Dit is gedeel-
telijk te verklaren doordat ontevredenheid over de zorg van verwanten/vertegenwoordigers nu 
geregistreerd wordt onder de categorie Cliënt.  
Voorgaande jaren werd dit onder Verwant geregistreerd. Echter, er zijn ook meer meldingen geweest.  
 
De aard van de ondersteuning is divers geweest zoals: herstel van de communicatie, bemiddeling 
opzetten tussen partijen, geven van voorlichting/ advies, empoweren van de melder, ondersteuning bij 
klacht-/probleem analyse en verwijzing.    
Op 31 december 2019 zijn nog 7 meldingen van onvrede onder handen. 
 
 

Zie voor de samenstelling van de Klachtencommissie en het Meldpunt Meldingen en Klachten 
de bijlage, hoofdstuk 2  

Zie voor een verdere uitsplitsing van klachten ook de bijlage bij hoofdstuk 2 
 
 
Voor een terugkijken op klachten over het omgaan met persoonsgegevens, zie hoofdstuk 4.2, bij het 
verslag van de Functionaris Gegevensbescherming. 
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3. De medewerker 
 

3.1 De Ondernemingsraad 
 
De Ondernemingsraad (OR) werkt met 3 vaste commissies;  

 Personele Zaken (PZ)  

 Beleid, Ontwikkeling en Strategie (BOS) en  

 Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM).  

In 2019 haalden en brachten zij ten behoeve van de OR aanvullende informatie in de organisatie bij 
sleutelfiguren. Hieronder een korte weergave. 
 

Commissie PZ 

Sprak met: Sprak o.a. over: 

- directeur PO&O Generatiepact 
WIA hiaat 
Leerling-stage-beleid 
Appical 
Disfunctionerende 
medewerker 

Strategisch 
(personeels)beleid 
ZoProf 
WAB 
Jus en roostering 
PBL uren uitbetalen niet 
verplicht 

- hoofd planners Planningsproblematiek Roostering 

- medewerker P&O Notitie disfunctionerende 
medewerker 

Werkkostenregeling 

- Unit Arbo  LMS  

- directeur F&C  Benchmark 2018  

 

Commissie VGWM 

Sprak met: Sprak over: 

- directeur PO&O Verzuim   
Preventiemogelijkheden 
Veilig werken 
Agressie 

RI&E 
Duurzame inzetbaarheid - manager Arbo 

- bedrijfsarts 

- beleidsmedewerker P&O 

 
Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek naar (on)veiligheid in 2017 en 2018 is in het 
afgelopen jaar een Convenant voorbereid. Hierin worden gezamenlijke basisuitgangspunten 
beschreven, die medewerkers en teams binnen Zozijn een veilige werkomgeving zullen bieden. 
  

Commissie BOS   

Sprak met: Sprak over:  

- ICT directeur en managers Alarmeringssysteem 
Strategisch ICT beleid 
Domotica 
Internetverbinding 

Wifi 
Systemen en duurzaamheid 
Digitalisering 
Stroomlijnen werkprocessen 
met behulp van ICT systemen 

- bestuurder Kaderbrief  

- Unit Business en control Financieel beheer, incl. 
financieel dashboard 

Het werken zonder vastgestelde 
jaarbegroting 

- directeur Vastgoed Strategisch vastgoedbeleid, 
waaronder het ontwikkelen van 
zowel nieuw als vervangend 
vastgoed en de financiering 

Er is gelet op het meerjarig 
strategisch beleidsplan. 
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Zozijn werkt 
Zozijn heeft strategisch medewerkersbeleid opgesteld. Onze input betrof o.a. flexibiliteit, duurzame 
inzetbaarheid, team-samenwerking en een toekomstbestendig functie-gebouw. Deze onderwerpen 
zijn in dit beleid meegenomen.   
Onder de titel Zozijn Werkt worden zoveel mogelijk medewerkers betrokken bij een 
ontwikkelprogramma waarin Zozijn de ambitie uitspreekt de beste werkgever in de regio te willen zijn. 
Deelnemen kan door kernteams, actielijnen en pop up teams. Zo wil Zozijn werkgeverschap verder 
optimaliseren en afstemmen op de behoeften van de werknemers. Omdat wij bij de start deelname 
van medewerkers uit het primair proces misten en er niet te ver vanaf wilde komen te staan, zijn OR-
leden deelnemer geworden in de kernteams. Mede naar aanleiding van dit signaal zijn er mede-
werkers uit het primair proces toegevoegd. 
  
Administratieve werklast enquête                             
De uitkomsten van deze enquête (door F&C, opdrachtgever directeur Marcel Wijnands) gaven aan dat 
de administratieve werklast op diverse plekken is toegenomen. Per regio worden medewerkers over 
de bevindingen geïnformeerd. In 2020 wordt besloten of en hoe er wordt onderzocht of het hier een 
tijdelijk effect betreft of niet.  
 
Generatie pact 
Helaas komt het bij Zozijn niet tot een Generatie Pact-regeling. Ook is deze mogelijkheid in onze 
sector niet opgenomen in de cao. Dit vinden veel collega’s die in 2019 op de OR vragen hierover 
reageerden, erg teleurstellend. Dat geldt ook voor de OR. 
  
Verhuizing OR kantoor naar de Kasteelweg – dienstencentrum 2 
Nadat er binnen de ondersteunende diensten interne 
verschuivingen plaatsvonden bleek 
terugkeer van de OR naar haar 
eerdere kantoor in het dienstencentrum 
(voorheen: hoofdgebouw), niet mogelijk.  
Wij kregen een nieuwe locatie aangeboden en 
namen deze aan. Na de verbouwing bleek dit 
een goede werkplek en we hebben 
prima buren aan de medewerkers 
van Bureau cliënt- en verwant- 
medezeggenschap. De OR en OV vergaderingen 
kunnen hier iedere woensdag plaatsvinden en op 
andere dagen benutten ook steeds meer teams de hier 
beschikbare vergaderruimten. 4 
In 2020 zal ook het Zorglab bij ‘ons’ intrekken.  
De locatie is inmiddels dienstencentrum 2 genoemd.  
 
Samenstelling OR 
De voorzitter van de OR zocht en vond 
een functie elders. De OR was erg tevreden over de wijze waarop zij de OR (mede) vormgaf en is blij 
dat de ervaren vicevoorzitter bereid was om haar functie over te nemen. Omdat er een reserve-
kandidatenlijst voorhanden is, kon de vrijgekomen OR-zetel ook direct worden opgevuld.  
 
Start met ONS  
Zozijn gebruikt inmiddels ONS voor vele toepassingen. De positieve ervaringen maar ook de 
problemen die medewerkers hiermee ervaren, en die ze delen met de OR in de bijeenkomsten voor 
onze contactpersonen, brengen wij in de OV vergaderingen met bestuurder en directeur PO&O in. 
Ook worden gebruikers gestimuleerd dit zelf in te brengen bij de verantwoordelijken. 
 
Openstellen cliënt-portaal 
Het overleg over het openstellen van het cliënt-portaal in het zorgdossier vroeg ook in 2019 weer veel 
tijd en energie. Wij zijn niet tegen invoering van een cliënt-portaal. We begrijpen de wens van de 
cliënt/verwant. Echter, het voornemen tot real time openstelling én de door Zozijn gewenste 
naamsvermelding van de medewerker bij de rapportage, zijn te bezwaarlijk. De redenen hiertoe zijn 

                                                
4 OV: Overlegvergadering met bestuurder en directeur PO&O. 
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onderbouwd en bij de bestuurder bekend. Zozijn blijft bij zijn standpunt: openstelling met 
naamsvermelding, en de leverancier is niet bereid tot aanpassingen in het systeem. 
 
In 2019 werd gezamenlijk en transparant uitgezocht hoe het onderwerp ‘openstellen van een 
cliëntportaal’ goed kan worden opgepakt. Een commissie – 4 OR leden en 3 directeuren – kwam 
regelmatig bijeen en werkte samen vanuit gedeelde kennis. Dit leidde tot het voornemen om in 
tijdelijke vorm en onder strikte voorwaarden een periode ervaring op te doen met het openstellen van 
het portaal, op enkele locaties en bij teams. 
Deze teams moeten divers van aard zijn qua cliëntsamenstelling. Zij worden vooraf geschoold o.a. op 
rapporteren en de medewerkers dienen geen bezwaar tegen naamsvermelding te hebben. De 
gebruiker (cliënt/verwant) moet vooraf gebruikersvoorwaarden accepteren. Deze voorwaarden zijn 
zeer zorgvuldig en in samenspraak met de OR opgesteld. Eind 2019 gingen wij akkoord met de start 
van deze pilot. De werkgroep ging op zoek naar teams die hieraan in 2020 willen deelnemen.  
    
Overlegvergaderingen (OV) 
Iedere maand komen bestuurder, directeur P&O en OR bijeen om zowel aankomende als lopende 
zaken met elkaar te bespreken. Zo infomeren we elkaar over aanleiding, keuzen en (verwachte) 
effecten daarvan. Voor onderwerpen die volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) specifiek 
ter instemming dan wel voor advies dienen te worden voorgelegd krijgt de OR een schriftelijk verzoek. 
In februari 2019 begon Diana Schiele als directeur PO&O, als opvolger van Marlies Bosch. 
 
Contacten 
Per jaar spreekt een delegatie van de OR 2 tot 3 keer met de contactpersonen, een vaste groep 
collega’s uit de hele organisatie. Daarnaast houden wij het verloop van afspraken en ontwikkelingen in 
beeld door regelmatig te spreken met leden van het Zozijn MO, maar ook bv. met het hoofd van de 
planners, het Zorglab en een afvaardiging van CCR en CVR. We hebben 2x per jaar contact met 
‘collega-OR-en’ in onze sector. Onze collega’s benaderen OR-leden persoonlijk of mailen / bevragen 
ons over uiteenlopende vraagstukken. Per jaar bespreken we 3 keer in regiocommissies de stand van 
zaken binnen de diverse regio’s en sectoren met de respectievelijke directeuren.  
 
 

OVERZICHT VAN INSTEMMING EN ADVIEZEN 2019 

Instemming is verleend door OR op: 
 

Advies is gegeven op: 

Autorisatieschema ECD (zorgdossier ONS) Werken met ECD (zorgdossier) 

Learning Management Systeem – autorisatie 
matrix 

Learning Management Systeem 

Digitalisering verzuimproces en gebruik 
applicatie verzuimmanager per febr. 2019 
+ de later ontvangen wijzigingsvoorstellen 

Aanschaf onboarding tool Appical 

Zozijn visie op rookbeleid Benoeming regio directeur  

Enquête werklast administratieve taken              Door OR uitgebrachte ongevraagde 
adviezen: 

Zozijn kader Begeleiden en beoordelen van 
disfunctionerende medewerkers                         

Autorisatie in het ECD beperken - in 2019 
overgenomen, geadviseerd in 2018 

Zozijn keuze tot het instellen van een 
dynamische RI&E, zelf te bouwen in I-Prova 

Breng kosten van wassen in overeenstemming 
met beschikbaar budget 

Instellen intern uitzendbureau ZoProf Herhaal in 2020 de werklast enquête in een 
verkorte versie 

Procesoptimalisatie P&O administratie 
Onderdelen:  
- digitalisering personeelsdossiers  
- inrichten medewerker self service 
- inrichten manager self service portaal 

Zozijn heeft onderstaande, in 2018 ter 
instemming voorgelegd, in 2019 ingetrokken: 

Aanstellingsbeleid 

Regeling Werving en Selectie 

 

Afgewezen advies / instemmingsaanvragen in 2019: 

Openstelling cliënt-portaal – real time 
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3.2 Rond de medewerker van Zozijn 

 
Strategisch Medewerkerbeleid 
Onze visie op zorg en ons medewerkerbeleid lopen volstrekt in de pas. Dé medewerker en dé cliënt 
bestaan niet. We zijn allemaal gelijkwaardig. Ieder heeft zijn eigen unieke persoonlijkheid, 
geschiedenis, talenten, wensen, waarden en normen. Die overtuiging bepaalt hoe wij met mede-
werkers omgaan en vanuit welke grondhouding wij werken.  
Stabiele teams en voldoende, vakkundige en vitale medewerkers zijn cruciaal voor onze cliënten. 
Hiervoor moeten we een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. Dit vraagt om medewerkerbeleid dat 
leidt tot goede ervaringen vanaf het eerste contact met de organisatie tot na het vertrek. 
 

Om dit te realiseren is in 2019 het meerjarig 
ontwikkelprogramma Zózijn werkt van start gegaan. Het 
programma is gericht op het stimuleren van werkgeluk. 
We doen dit door gezamenlijk, in cocreatie, 
verbeterideeën te ontwikkelen en door te voeren.  
Verschillende kernteams houden zich elk met een ander 
thema van het medewerkerbeleid bezig.  
Zoals duurzame inzetbaarheid van medewerkers, leren 
en ontwikkelen, en strategische personeelsplanning.  

 
In deze kernteams zijn veel disciplines vertegenwoordigd. Van ondersteuner tot directeur; primair 
proces én stafdiensten. In compacte intensieve sessies hebben de kernteams hun eigen thema 
uitgewerkt in actieplannen. Die acties worden weer 
met behulp van zogenaamde pop-up teams 
uitgewerkt. 
We proberen zoveel mogelijk mensen bij de ideeën en 
uitvoering van acties te betrekken. Dat is belangrijk, 
want de dingen die mensen zelf bedenken hebben 
veel draagvlak en dus meer impact. Mensen kunnen 
meedoen door deel te nemen in een team of door het 
geven van feedback op de ideeën in onze 
feedbacktool. 
 
In 2019 is de basis gelegd voor het programma. Het 
komende jaar gaan we aan de slag met de uitwerking 
van de plannen.  
Ook zullen we de informatieverstrekking over het                                          Bijeenkomst Zozijn Werkt 
programma intensiveren omdat we gemerkt hebben                                     
dat nog niet alle medewerkers op de hoogte zijn van Zózijn werkt en wat dat voor hen kan betekenen.  
Maar de beste reclame voor het programma is natuurlijk dat medewerkers in hun dagelijkse praktijk 
ervaren wat Zózijn werkt oplevert. Daar gaan we in 2020 hard aan werken. 
 
Arbeidsmarkt 
De arbeidsmarkt in Zorg & Welzijn is sinds enkele jaren enorm veranderd. Het aantal vacatures stijgt. 
Het aantal beschikbare medewerkers daalt. Steeds meer medewerkers kiezen voor het werken als 
ZZP’er of verlaten de sector. Medewerkers zijn kritischer op wat werkgevers te bieden hebben en 
wisselen gemakkelijker van baan. Tegelijkertijd neemt de zorgzwaarte toe en moeten we op termijn 
rekening houden met een groter wordende uitstroom vanwege de vergrijzing van het medewerker-
bestand. 
 
Hieronder geven we inzicht in de in- en uitstroom van medewerkers bij Zozijn. Waaruit blijkt dat we er 
ondanks de krapper wordende arbeidsmarkt nog redelijk in slagen om vacatures te vervullen. 
Desalniettemin zullen we op het gebied van werving & selectie en arbeidsmarktcommunicatie de 
komende jaren verder moeten ontwikkelen. Ook zullen we moeten investeren in behoud van onze 
medewerkers onder meer door het programma Zózijn werkt, maar ook door het goed inwerken van 
nieuwe medewerkers en adequate scholing. 
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In- en uitstroom 2019, excl. 

vakantiekrachten. 
 
 
In- en uitstroom 2019 Zozijn totaal 
in % 
  
 
Uit gesprekken met cliënten en 
verwanten blijkt dat zij veel 
waarde hechten aan vaste 
begeleiders (bekende gezichten) 
en stabiele teams. Ook 
wetenschappelijk onderzoek wijst 
uit dat het werken met vaste 

begeleiders voor het welzijn van cliënten noodzakelijk is. Om die stabiele teams te bereiken, 
wisselingen in de bezetting te voorkomen en medewerkers aan ons te binden wil Zozijn medewerkers 
werkzekerheid en toekomstperspectief bieden. Ook willen we de inhuur van externe flexkrachten 
terugdringen. Het inrichten van een intern uitzendbureau is één van de mogelijkheden om dit te 
realiseren. Begin volgend jaar zal het interne uitzendbureau ZoProf van start gaan. 
 
Veilig werken 
1. Dynamische RI&E (Risico-inventarisatie en -evaluatie) 

We hebben besloten om over te gaan op het inrichten van een dynamische RI&E. Hierin wordt 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande processen, zodat er zo min mogelijk extra 
werkbelasting wordt ervaren. Het monitoren van de voortgang van de uitvoering van de RI&E en 
het actualiseren van het plan van aanpak vindt zo gedurende het hele jaar plaats. Dit is een 
continu proces. 

2. Melden incidenten (MICA) 
Voor het melden en registreren van ongevallen is dit jaar de MICA online gegaan. Dit is een grote 
vooruitgang voor Zozijn. Door de voormalige MIC te integreren met Arbeidsongevallen is het aantal 
meldingen van medewerkers met letsel (lichamelijk en / of psychisch) van ca. 15-20 meldingen op 
jaarbasis gestegen naar ca. 400 in ruim een half jaar.  
Door dit nieuwe meldsysteem hebben we veel meer inzicht in wat er speelt en welk letsel er is; van 
blauwe plekken tot meldingsplichtige incidenten. We kunnen beter analyseren en we zijn beter in 
staat om preventieve maatregelen te nemen.  
Bij ernstiger letsel zijn we ook in staat om de medewerker beter te helpen. Meldingen van 
ongevallen zonder betrokkenheid van een cliënt kunnen ook in het systeem gemeld worden, dit is 
tot op heden nog niet/nauwelijks voorgekomen. 

3. Focus, veilig verbinden vanuit vertrouwen 
In het trainingsaanbod zijn nieuwe trainingen opgenomen en zijn er trainingen doorontwikkeld, die 
direct van invloed zijn op de kwaliteit van zorg en de veiligheid van onze medewerkers en cliënten. 
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De trainingen Agressiepreventie en -hantering heten vanaf 2019 Focus, veilig verbinden vanuit 
vertrouwen. De nadruk in de Focustraining ligt op hoe een medewerker betekenis geeft aan het 
handelen van de cliënt en in spanningsvolle situaties op een veilige manier in verbinding kan 
blijven met de cliënt. Nieuw is dat we in 2019 voor het eerst voor verwanten en schoonmaak-

medewerkers deze Focustraining 
hebben verzorgd.  
 
 
Deze vier collega's hebben eind 
vorig jaar een 8-daagse train-de-
trainer opleiding van Facet 
trainingen succesvol afgerond. Het 
intensieve selectie proces bestond 
uit een sollicitatiegesprek, een 
persoonlijk assessment, 8 dagen 
training en meelopen met trainingen 
van het Programma APH. 

 
Marjolein Willemsen, Anjo Sligman, 

Christel Pennings en Marieke van 
der Zouwen worden ingezet als 

interne Zozijn trainer van het 
Programma Agressiepreventie en -

hantering (APH). 
 

4. Bedrijfshulpverlening en zorgcontinuïteit 
De e-learning module Bedrijfshulpverlening is in 2019 overgezet naar losse, korte en interactieve 
onderdelen in eBits. Naast meer gebruikersgemak is het mogelijk om specifieke onderdelen te 
toetsen, terug te kijken en te herkansen. De oude e-learning was gedateerd zodat wij iedereen 
uitnodigen om de nieuwe eBits te maken, zodat de kennis weer actueel is en er een goede basis is 
voor de praktijktraining. 
Een goede Bedrijfshulpverlening is een essentieel onderdeel van een goed zorgcontinuïteitsplan. 
Afgelopen jaar hebben we geïnventariseerd welke bhv-zaken, protocollen bij calamiteiten en 
scenario’s er al zijn binnen de organisatie. Om deze vervolgens te verbinden, optimaliseren en 
eventuele hiaten te vullen met als doel één helder en eenduidige zorgcontinuïteitsplan te hebben 
dat voldoet aan alle eisen. In 2020 zullen we dit formaliseren en uiteraard erover communiceren. 

 
Opleidingen 
Het opleidingsbeleid van Zozijn stond dit verslagjaar in het teken van Duurzaam bekwaam. Om 
cliënten maximaal tot bloei te laten komen, is het noodzakelijk dat medewerkers vakbekwaam zijn en 
dit continu op peil houden. Zij moeten zich in een veilig en leerrijk werkklimaat blijvend kunnen 
ontwikkelen.  

Op basis van onze visie op 
leren en ontwikkelen en de 
in 2018 vastgestelde 
leerlijnen per doelgroep, 
hebben we: 
 
1. MijnZozijn Leer-
plein, het learning 
management systeem 
(LMS) van Zozijn, 
doorontwikkeld.  
Het trainingsaanbod is 
toegankelijker gemaakt en 
uitgebreid (zowel in aantal 
als in soort trainingen) en 
de vakbekwaamheid van 
medewerkers is inzichtelijk 
gemaakt. 
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2. Leren & ontwikkelen opgenomen in het ontwikkelprogramma ‘Zózijn werkt’. Hiermee borgen 
we dat leren en presteren integraal zijn verbonden en er op ieder niveau binnen Zozijn continu 
ontwikkeling kan blijven plaatsvinden. 

 
Een overzicht van uitgevoerde trainingen in aantallen in 2019, zie bijlage bij hoofdstuk 3 

 
In Raalte is Zozijn gestart met een eigen leerhuis. Studenten (8) van Landstede Raalte volgen binnen 
Zozijn de mbo opleiding maatschappelijke zorg niveau 4. Dit is, naast de opleiding van het ROC van 
Twente, de tweede mbo opleiding die intern in samenwerking met een rijksonderwijsinstelling binnen 
Zozijn wordt uitgevoerd.  
 
De BIG-trainers en -aandachtsfunctionarissen voeren zelf, nadat zij een medewerker geschoold en 
getoetst hebben in voorbehouden of risicovolle (VRV) handelingen, rechtstreeks de 
bekwaamheidsverklaringen in het LMS (Learning Management Systeem) in. Hierdoor is het 
vakbekwaamheidsoverzicht op het gebied van VRV handelingen direct na een training zichtbaar. De 
medewerkers kunnen ook zelf in MijnZozijn Leerplein zien in welke VRV handelingen zij nog bekwaam 
zijn en voor welke handelingen zij een bekwaamheidstoets moeten doen. 
 
Op het gebied van e-learning is een nieuwe module Medicatie in gebruik genomen, waarbij 
medewerkers een minimale score moeten behalen om deze module succesvol te kunnen afronden. 
Deze e-learning module vervangt de oude klassikale medicatie training. Meer dan 200 medewerkers 
hebben deze medicatie module succesvol afgerond.  
 
 

Esther van Gils 
Helma Nikkels 

Chantal Hartskeerl 
Sjirk Hoekstra 

Esther Clerx 
Marc van Uem 

Marga Scheepstra 
Ina Huzen 

Jeroen Nadorp 
Marieke Boevenbrink 

En de trainer Janno 
van Loo en Colinda 
Kuijpers, manager 
personeelsservice. 

 
Zij hebben samen in 

10 maanden de 
opleiding ‘Capaciteits- 

management’ 
afgerond. Om hun 

certificaat te behalen hebben ze een presentatie gegeven over een actueel knelpunt in de planorgani-
satie van Zozijn. Het niveau van de presentatie was top! Hieruit bleek wat een enorme professionele 

groei de groep heeft doorgemaakt. De planners zijn nu klaar gestoomd op de planorganisatie van 
Zozijn naar een volgend niveau te brengen. 

 
Vakbekwaamheid 
1. Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)  

Het nieuwe Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) ONS is in gebruik genomen. Ten behoeve van de 
implementatie van ONS is een e-learning module geschreven. Deze module is door meer dan 
1.700 medewerkers doorlopen en afgerond. 

2. Binnen de sector Kind- & Jeugdhulp zijn 48 medewerkers gestart met een traject Erkenning van 
Verworven Competenties (EVC), om bewijzen te verzamelen van het professioneel handelen van 
Zozijn medewerkers als vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional. Hiermee kunnen zij 
voldoen aan de registratie-eisen van het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Om dit te ondersteunen, 
hebben deze medewerkers ook een training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht gevolgd. 
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3. Digivaardig 
Een belangrijk speerpunt in het kader van de vakbekwaamheid van medewerkers is digitale 
vaardigheid. Enerzijds om de eigen taken uit te voeren en anderzijds om de digitale ondersteuning 
van de cliënt uit te kunnen voeren. Om hier uitvoering aan te geven hebben we het programma 
Digitale vaardigheden en Zorgtechnologie vastgesteld.  
Een onderdeel van dit programma is Digivaardig in de zorg. Dit is een trainingsaanbod met 
literatuur, werkbladen, spelvormen, communicatiemiddelen en een e-learning platform met 
modules op het gebied van digitale vaardigheden, Office-pakket, social media, wet AVG en 
persoonlijke effectiviteit. 

4. Praktijktrainingen 
We hebben een aantal praktijktrainingen nieuw aangeboden. Zo zijn er in samenwerking met de 
Zozijnschool voor cliënten interne trainers opgeleid in het Slim met media visiespel. Tijdens het 
spel gaat een zorgteam op een zorglocatie met behulp van keuze- en dilemmakaarten met elkaar 
in gesprek over herkenbare situaties omtrent social media. Ondersteuners worden zo in staat 
gesteld om kwetsbare cliënten op het gebied van social media te ondersteunen.  
Om in te kunnen spelen op complexere ondersteuningsvragen, zijn er Zozijnbreed extra trainingen 
psychiatrische problematiek uitgevoerd met medewerking van trainers van GGNet.  
Binnen Zozijn is ook een werkgroep bezig geweest met de ontwikkeling van de trainingen voor de 
Wet Zorg en Dwang die per 1 januari 2020 van kracht wordt. 

 
 

Gastcollege Rijn IJssel College.  
Woensdag 5 juni waren Marlon Reuvers en Ilonka 

Pelgrim van de Zozijn School te gast op het Rijn 
IJsselcollege in Arnhem voor een gastles aan 2e-

jaars studenten Maatschappelijke Zorg.  
 

Onderwerp was het omgaan met dood en verlies 
voor mensen met een verstandelijke beperking. 

 
Aanleiding voor de gastles was een bezoek aan 
dagcentrum De Lockhorst in Didam. Hier zagen 

studenten en een docent een trainer van de Zozijn 
School aan het werk. 

 
Tijdens de gastles kwamen allerlei onderwerpen 
aan bod. Vooral is met elkaar gesproken over de 

verschillende mogelijkheden die er zijn om cliënten 
te kunnen helpen met rouw/omgaan met de dood. 

 
 Bij de Zozijn School betekent leren niet alleen het 

aanbieden van theorie, maar is er juist ook veel 
interactie met oefeningen. Zo ook bij deze gastles. 

 
 

 
Wat heeft het afgelopen jaar ons geleerd ten aanzien van leren en ontwikkelen? 

 Permanente ontwikkeling om medewerkers duurzaam bekwaam te houden blijft noodzakelijk. 

 Het trainingsaanbod moet goed aansluiten op specifieke doelgroepen, met name bij complexe 
ondersteuningsvragen, en moet makkelijk toegankelijk zijn voor medewerkers.  

 De planning van praktijk trainingen kan beter worden afgestemd, zodat er minder annuleringen van 
trainingen plaatsvinden.  

 Nieuwe medewerkers ervaren dat de 
introductietraining vaak te laat begint (als ze al een 
aantal maanden bij Zozijn werken). We moeten via 
een ‘on-boarding’ programma direct bij aanvang 
beginnen met de noodzakelijke trainingen en ook de 
kwaliteit van het inwerken verbeteren. 

 Er is een tekort aan interne opleiders voor het huidige trainingsaanbod. 

“Ik ben nu 3 maanden in dienst en had 
deze opleiding misschien wel gelijk 
willen volgen. Dan was ik wat zekerder 
op de werkvloer geweest!” 
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 (Team)reflecties en intervisie moeten georganiseerd en gefaciliteerd worden in overeenstemming 
met het kwaliteitskader van de VGN. 

 Er moet borging plaatsvinden van de trainingen ECD ONS voor alle medewerkers en er is behoefte 
aan aanvullende trainingen op het gebied van cliëntrapportage. 

 In 2020 moeten de trainingen voor de Wet Zorg en Dwang worden gegeven. 

 Medewerkers moeten in staat worden gesteld om ook zelf aan hun persoonlijke en professionele 
ontwikkeling te werken. 

 Er is behoefte aan een aanvulling op de trainingen psychiatrische problematiek voor de driehoek 
(manager/gedragswetenschapper en coördinerend ondersteuner). 

 Het leerlingstagebeleid moet nog worden vertaald in uitvoeringsbeleid waarbij ook een eenduidige 
vaststelling van het aantal beschikbare leerplekken en de werving- en selectieprocedure moeten 
worden gestroomlijnd. 

 De training werkbegeleider behoeft aanpassing in verband met nieuwe onderwijsconstructies in de 
praktijk (hybride leren). 

 Vanwege toegenomen digitalisering en innovatie en het gebruik van digitale ondersteunings-
middelen door cliënten, is het noodzakelijk dat alle medewerkers van Zozijn digitaal vaardig zijn en 
blijven. 

 Voor de verdere ontwikkeling van ‘blended learning’ (combinatie van digitale leeromgeving met 
klassikaal trainen) is het noodzakelijk dat beeld en geluid tegelijkertijd beschikbaar komt op het 
digitale netwerk van Zozijn.  

 
Zozijn Vitaal 
Zozijn investeert in de vitaliteit van haar medewerkers. 
Hieronder geven we inzicht in de activiteiten die in 2019 
hebben plaatsgevonden. 
 
 
 

De Training grenzen stellen is door 14 medewerkers gevolgd gedurende 4 dagdelen. 
Inhoud van de training: 

 Persoonlijke waarden en het effect daarvan op grenzen stellen. 

 Belemmerende en helpende overtuigingen. 

 Waar JA en waar NEE tegen zeggen. 

 Grenzen aangeven en relatie behouden. 

 Fysieke gewaarwording in begrenzen en ruimte geven. 

 Oefenen met eigen situaties. 
 

 
 

Vakantieontbijt team 
ambulant Berkelland. 

De vakantie tijd breekt aan 
...iedereen is druk, druk, 

druk. Ook het team 
ambulant Berkelland. Alle 

voorgaande jaren is het ze 
gelukt om een  

“begin van de vakantie 
borrel” samen te nuttigen. 
Elkaar te bedanken voor 

weer een mooi jaar en fijne 
samenwerking. Maar dit jaar 

konden ze niet tot een 
afspraak komen aan het 

einde van een dag of begin 
van de avond. Vandaar het 

ontbijt…. 
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Het vitaliteitstraject Verzilver je Goud is door 10 medewerkers van 45 jaar en ouder gevolgd. 
Inhoud van het traject: 
Door gerichte professionele ondersteuning en aandacht ga je zelf op zoek naar een (hernieuwd) 
perspectief binnen de eigen functie. Het traject bestaat uit 4 groepsbijeenkomsten en 4 individuele 
coachgesprekken. De totale doorlooptijd van het vitaliteitstraject bedraagt ca. 14 weken.  
  
Het vitaliteitstraject Verzilver je Goud leidt ertoe dat je:  

 Proactief bent en zelf de regie/verantwoordelijkheid neemt over jouw eigen toekomst.  

 Inzicht hebt in actuele levensthema’s, kwaliteiten en ervaringen.  

 Dit inzicht inzetbaar maakt voor en vertaalt naar de eigen werksituatie.  

 Een persoonlijke balans creëert tussen werk en vrije tijd en hierin keuzes maakt.  

 Een reëel werkperspectief hebt voor de komende jaren op basis van een concreet perspectiefplan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De eendaagse training Stoppen met roken is eind december door 16 medewerkers gevolgd. 10 
medewerkers gaan deze training begin 2020 nog volgen. De cursisten vonden de training zeer zinvol. 
Deelnemers krijgen nog telefonisch nabehandeling/coaching. We hopen natuurlijk dat alle deelnemers 
daadwerkelijk duurzaam stoppen met roken. 
 
Samenwerking met andere werkgevers   
Zozijn werkt samen met andere werkgevers in meerdere werkgeversnetwerken. Uiteraard is er 
samenwerking met collega zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg via de branchevereniging 
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Op het terrein van beleidsontwikkeling en de 
arbeidsvoorwaarden zoeken wij actief de samenwerking. 
   

De training is positief geëvalueerd door de deelnemers: 
Heeft deze workshop een bijdrage geleverd aan het kunnen stellen van grenzen? 

 “Geestelijk vitaal is ook vitaal. Weerbaarheid. 

 Zeer zeker om stressmomenten zoveel mogelijk te vermijden. 

 Beter in je vel. Zelfvertrouwen. 

 Waardevol voor iedereen om liefdevol het werk uit te voeren! Op den duur minder 
burn-out. 

 Door beter voor mezelf te leren zorgen, vergroot ik mijn vitaliteit. 

 Dat zal zeker komen, het is een proces waardoor de bijdrage van deze workshop 
mijn vitaliteit zal doen vergroten. 

 Beter communiceren. 

 Grote bijdrage. Door meer mijn eigen ik te ontdekken. Dus daardoor ook mijn eigen 
grenzen. 

 Bewustmaking. 

 Heeft me handvatten gegeven om weer plezier in mijn werk te krijgen en heel 
concreet niet in de het verzuim te belanden. 

 Minder frustratie en stress, dus vitaler. 

 Zelf beter in je vel komen zitten draagt bij aan je vitaliteit. 

 De mindset is positiever geworden, hierdoor meer plezier in het werk.” 
 

 

Reactie van deelnemers over het traject: 
“Ik heb geleerd, mijn grenzen te bewaken en goed te communiceren met mijn manager 
op gelijkwaardig niveau. Ook heb ik mijn cv op orde gebracht, een goed perspectief plan 
gemaakt en voel ik mij in mijn werk weer veel vitaler dan voorheen.” 
 
“Een goed traject, aan te bevelen bij collega’s ook van andere leeftijdscategorieën, om 
een goed inzicht te krijgen of je wel happy bent op de plek waar je nu werkt.” 
 
“Regie pakken op mijn eigen loopbaan, niet afwachten. Weten waar ik sta en wat ik wil.  
Heb een duidelijk perspectiefplan en kan het weer aan.” 
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Zozijn is aangesloten bij twee Werkgeversverenigingen, 
WGV Werkgeversvereniging Oost Zorg & 
Welzijn(Overijssel, Twente en een deel Gelderland) en bij  
WZW Werkgeversvereniging Zorg & Welzijn Gelderland.  

 
Deze verenigingen opereren voor de sectoren Zorg en Welzijn als een 
kennismakelaar, vooral op het terrein van de personeelsvoorziening en 
het arbeidsmarktbeleid. Wij maken gebruik van de daar aanwezige 
kennis en van de praktisch operationele ondersteuning op het terrein van 
de personeelsvoorziening in brede zin.  
Zozijn neemt actief deel aan de Gelderse Matchtafel. Verschillende 

organisaties uit verschillende sectoren komen bij elkaar om te verbinden, elkaar te vinden in de regio 
en natuurlijke het matchen van medewerkers aan vacatures.  
Zozijn is een zorgaanbieder met een sterk lokaal netwerk. In dit kader zoeken we ook de 
samenwerking met de werkgevers in de gemeente Voorst. Deze werkgeversvereniging richt zich op 
alle branches en verstrekt de aangesloten leden een platform voor communicatie met de lokale 
gemeenschap. Gezond ondernemen is daarbij een hoofdthema.   
 
 
Instroom- en uitstroomcijfers, verzuimcijfers en de samenstelling van de medewerker-populatie 

zijn te vinden in de bijlage, in hoofdstuk 3  
 
 
  

https://wzw.nl/
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4. Wat we nodig hebben voor cliënten en medewerkers 
 

4.1    Waar we wonen en werken 
 
Strategisch vastgoedbeleid  
Zozijn heeft een strategisch vastgoedbeleid dat 2x per jaar beoordeeld wordt op actualiteit. Zo kunnen 
we alle variabelen (intern en extern) opnieuw wegen en ze integreren in het beleid.  
 
De afgelopen jaren hebben we binnen het Strategisch vastgoedbeleid (2010 – 2020) ingezet op het 
grotendeels vervangen van het vastgoedbestand. Het Strategisch vastgoedplan 2020 – 2026 versie 
2.1 is aangevuld met een uitbreiding in capaciteit. In 2019 gaf de Raad van Toezicht ons toestemming 
om dit plan verder uit te werken.  
 
Deze verdere uitwerking betekent: 
1. Financiering 
Leningen afsluiten. Zozijn volgt hierbij o.a. de regel: maximaal 70% vreemd vermogen; overig te 
financieren uit eigen vermogen. 
 
2. Uitbreiden van huur 
Planontwikkeling voor 4 plaatsen waar we zouden kunnen huren in de regio’s Achterhoek & De 
Liemers en sector Kind & Jeugdhulp en NAH. Deze 4 adressen vervangen bestaande huurpanden. 
 

Ulft, Kerkstraat 29 plaatsen 

Doetinchem, Heijermansstraat 23 plaatsen 

Zutphen, Markolle (NAH) 21 plaatsen 

Lichtenvoorde, IEKC 5 16 plaatsen 

 
3. Verder gaan met voorbereiden aanbesteding voor twee initiatieven 
De beide initiatieven gaan om het vervangen van bestaande bouw. Hiervoor kregen wij 100% borging  
door het Waarborgfonds Zorg. 
De Raad van Toezicht gaf in december 2019 goedkeuring aan deze initiatieven. 
 

Wilp Landgoed De Lathmer 
Nieuwbouw IB5, 22 plaatsen 

Deventer Voormalige locatie Aupingfabriek 
Nieuwbouw 36 plaatsen wonen en 12 plaatsen dagbesteding 

 
4. Doetinchem 
Voor het realiseren van een nieuw Zorgpark voor intensieve zorg zijn we in december 2019 met 
diverse interne goedkeuringsprocedures  begonnen. 
 
Nieuwbouw/renovatie gerealiseerd 
in 2019 c.q. begin 2020 
 
Zutphen, Noorderhaven (Lemmerië) 
en Boterfabriek 

 Nieuwbouw 51 plaatsen wonen 
en 24plaatsen dagbesteding op 
de Noorderhaven (Lemmerië). 
Oplevering januari 2020 en 
ingebruikname april/mei 2020. 
 

 
 

Nieuwbouw Zutphen, De Lemmerië. 
 

                                                
5 Integraal Educatief Kindcentrum (IEKC). Dit kindcentrum is de wens van vijf organisaties om voor alle kinderen 

uit de omgeving één plek te creëren waar opvang, onderwijs en zorg samen komen. 
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 Aankoop realisering van de Boterfabriek tot regiokantoor Salland/De Graafschap en sector NAH. 
Daarnaast biedt de Boterfabriek huisvesting aan ca. 70 plaatsen dagbesteding. Oplevering februari 
2020 en ingebruikname maart 2020. 

 
 
 

          Renovatie Boterfabriek, dagbesteding en 
regiokantoor. 

 
Wilp, IB 3 en 4 
Realisatie nieuwbouw IB3 en 4 (Intensieve 
Begeleiding) van 44 plaatsen op het landgoed  
De Lathmer. 
 
Doetinchem, Anneriet 
Realisatie van de revitalisering van de locatie Anneriet. 
 
Raalte, Grimberg 
Verbouw van de Grimberg (1-3) van wonen volwassenen naar huisvesting Kind & Jeugdhulp. Tijdelijk 
voor de komende vijf jaren als vervanging van de locatie Rutenberg. 

  
In het Strategisch Vastgoedplan 2020 – 2026 versie 2.1 beschrijven we de initiatieven, 
uitgangspunten, overwegingen en uitwerking voor de regio’s. Ter voorbereiding op dit nieuwe plan 
heeft TNO onderzoek gedaan op basis van een aantal belangrijke marktontwikkelingen. Als onderdeel 
van bovengenoemd onderzoek zijn ook de zorgkantoren geïnterviewd. 
Alle nieuwe initiatieven toetsen we aan de volgende criteria: 

 Strategie 

 Courantheid/flexibiliteit 

 Duurzaamheid 

 Financiële haalbaarheid 

 Belangrijke demografische ontwikkelingen 

 Afstemming medezeggenschap. 
 
In overleg en afstemming met de accountants hebben we ook in 2019 gewerkt aan de bedrijfswaarde-
berekeningen op Zozijn-niveau, regio/sectorniveau en ook op locatieniveau. Dit is voorgelegd aan 
onze huis-accountant.  
Daarnaast is het DMJOP (Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan) ontwikkeld voor de levensloop van 
alle locaties van vastgoed. Dit over een levensduur van 40 jaar. Hierbij rekenen we de (onderhouds) 
investeringen mee, die nodig zijn bij het 10e, 20e en 30e levensjaar van de locatie. 
 

  Een compact overzicht per regio / sector is te vinden in de bijlage bij hoofdstuk 4  
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4.2 Hoe we communiceren met elkaar en op een veilige manier 
 

Communicatie 
 
Op verzoek van de regio- en sectordirecteuren hebben we  de relatie tussen de communicatie-
adviseurs en de regio’s en sectoren versterkt. Een communicatieadviseur is daar meer zichtbaar en 
aanwezig, en adviseert bij de speerpunten en acties van die regio of sector. 
Over communicatie binnen en door regio, sector of dienst is elders in dit verslag voldoende te vinden. 
In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan een aantal Zozijn-brede communicatie-activiteiten. 
 
Nieuw: mijnzozijn.nl 
Het vernieuwde intranet is sinds 13 juni 2019 beschikbaar onder de nieuwe 
naam MijnZozijn (voorheen Zozijnnet). We moesten deze stap zetten om 
technische redenen, maar we hebben er meteen gebruik van gemaakt om een 
aantal zaken te verbeteren. Uit onderzoek onder medewerkers in alle 
geledingen van Zozijn bleek dat ze MijnZozijn primair als digitale werkplek 
wilden gebruiken. Dat betekent dat de applicaties die de meeste medewerkers 
dagelijks nodig hebben voor hun werk nu een veel prominentere plaats 
innemen op de startpagina. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om het 
nieuws een opvallende plek te geven en uit te splitsen in Uitgelicht/Algemeen 
nieuws en nieuws per regio/sector.  
De informatiepagina’s zijn nog steeds makkelijk te bereiken via het Zozijnplein. 
Het zoeken naar collega’s in Wie Wat Waar is grondig aangepakt en zo veel 
mogelijk verbeterd.  

Startpagina van MijnZozijn (april 2020) 
 met diverse veel gebruikte applicaties. 

 
Zozijn.nl 
De in 2019 vernieuwde website www.zozijn.nl 
worden actief beheerd door de verschillende 
communicatieadviseurs, maar ook door 
andere medewerkers binnen Zozijn, tot op de 
locaties. Hiermee wordt de website als een 
belangrijk platform voor communicatie en informatievoorziening 
richting (potentiële) cliënten, verwanten, verwijzers en (potentiële) 
vrijwilligers steeds meer gedragen in de hele organisatie. In 2019 is 
een project gestart om de websites zozijn.nl en werkenbij.zozijn.nl 
beter vindbaar te maken in zoekmachines. Hierdoor verwachten we 
meer bezoekers te trekken en dus meer mensen goed te kunnen 
informeren over Zozijn en zijn diensten en activiteiten.  
 
Binnen dit project zijn we gestart met de website werkenbij.zozijn.nl, 
omdat deze een belangrijke schakel is bij de werving van nieuwe 
medewerkers. Binnen het project gaan we informatie op deze website 
uitbreiden en verbeteren en de mede daardoor ook beter vindbaar. 
Hierdoor verwachten we meer potentiële nieuwe medewerkers naar 
de website te trekken.  

Het uiteindelijke doel is meer sollicitanten voor openstaande vacatures. Dit project loopt door in 2020.  
 
Mediafiler / beeldbank 
Mediafiler, de nieuwe beeldbank waarin de 
afdeling beeldmateriaal opslaat dat door 
professionele fotografen is gemaakt. 
Mogelijk wordt de beeldbank in de 
toekomst voor meer medewerkers 
opengesteld.  
 

In 2019 draaide Mediafiler als test.  
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De Wet Zorg en dwang Krant 
Voor de krant interviewden wij medewerkers en een verwant. De 
krant werd 2x verspreid, waarvan 1x samen met de ZO! De krant 
was onderdeel van een grote informatie-initiatief over de invoering 
van deze ingrijpende wet, de opvolger van de Bopz. Hierover is 
meer te lezen bij het hoofdstuk over Kwaliteit. 
 
On Boarding Appical 
Voor nieuwe medewerkers introduceerden wij de On Boarding 
Appical. Na tekenen van het contract ontvingen nieuwe 
medewerkers allerlei informatie en handige berichtjes. Bijvoorbeeld 
over wanneer en 
waar ze zich 
voor hun 1e 
werkdag moeten 
melden en hoe 
ze hun 
aanmeldings-
gegevens voor 
de Zozijn ICT-
omgeving zullen 
ontvangen. 
 

 
ZO! Het personeel- en vrijwilligersmagazine kwam in 2019 4x uit. 

 
Factsheets 
Samen met de Functionaris Gegevensbescherming werden een aantal factsheets gemaakt over de 
praktische kanten van gegevensbescherming. Onderwerpen waren onder meer: waar moet ik op 
letten bij het versturen van een nieuwsbrief; wat als ik per se Whatsapp moet gebruiken; waar moet ik 
toestemming voor vragen en hoe sla ik dat op; wat is een datalek, enz. 
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Informatievoorziening en ICT-applicaties 

ICT-systemen zijn ondersteunend om effectieve, efficiënte goede zorg en ondersteuning te leveren. Bij 
een toekomstbestendige Informatie, Communicatie en Technologie van Zozijn hoort ook dat de 
beveiliging continu aandacht krijgt en dat wij daarbij de privacy van cliënten en medewerkers 
waarborgen.  
De dreiging van buitenaf op het interne computernetwerk neemt alsmaar toe. De media staan bol van 
de diverse digitale inbraken en dat maakt ons alert. Het gebruiksgemak van digitale 
informatiesystemen staat daarbij onder druk omdat er steeds meer beveiliging moet worden 
toegepast.  
 
Applicatielandschap 
In 2019 is een nieuw zorgdossier voor cliënten geïmplementeerd. Dit dossier is vriendelijker in gebruik 
en is voor de medewerkers het centrale dossier waarin alle cliënt-informatie wordt opgeslagen. (Zie 
ook kader hieronder.) 
Ook voor de registratie van meldingen en incidenten met cliënten is een nieuwe applicatie beschik-
baar. 
Voor het dossier van de medewerker hebben we ook de stap gemaakt naar een digitaal dossier. 
Daarmee heeft Zozijn nu de digitale route als leidend en kunnen oude papieren dossiers worden 
gedigitaliseerd of worden verwijderd. 
 
Administraties 
Voor de administratieve werkprocessen betekenen bovenstaande ontwikkelingen een verdere 
digitalisering. Meerdere processen (voor medewerker en cliënt) zijn of worden beoordeeld op 
vereenvoudiging en digitalisering. Voorbeelden van reiskosten, pinbetalingen en declaraties zijn 
genoemd of worden in gebruik genomen. 
Om informatie beter en meer actueel in beeld te krijgen is een nieuw dashboard geïntroduceerd. 
Hiermee krijgt de wijze van sturing een nieuwe dimensie en wordt de daarvoor benodigde 
stuurinformatie aangereikt aan directeuren en managers. 
 

Gegevensbescherming en Informatiebeveiliging 
Informatiebeveiliging en Gegevensbescherming blijft onder aandacht. 
Ook in 2020 krijgt dit een vervolg aangezien digitale dreigingen alsmaar 
toenemen en onze processen voor een groot deel afhankelijk zijn van de 
bestaande informatievoorziening. 
 
Applicaties zijn of worden voorzien van een extra beveiligingsniveau: de 
2-factor authenticatie. Aanvullend op een login met wachtwoord is er ook 
een extra verificatie door een bevestiging via een mobiele telefoon 
noodzakelijk. 
Het wachtwoordbeleid is aangescherpt met een nieuwe lengte en 

complexiteit van wachtwoorden. 
Alle verwerkingen van personeelsgegevens (en cliëntgegevens) in interne en externe applicaties zijn 
vastgelegd en worden gemonitord in een Register van Verwerkingen. 

 
Prioriteiten ICT 
Administratieve processen beter ondersteunen 
Informatiebeveiliging en AVG 
Domotica en e-Health toepassingen 

 
Elektronisch Cliëntendossier ONS – eigenaar ZAB 

In 2018 werd ons duidelijk dat het toenmalige elektronisch cliëntendossier (ECD RW 1.4) niet 
verder ontwikkeld zou worden. Daardoor moesten wij kiezen voor een nieuw ECD. In januari 2018 
ging de administratie over naar ONS van leverancier Nedap. Na een gedegen afweging is in april 
2018 gekozen om ook de zorg over te laten gaan tot gebruikmaking van ONS.  
 
In de periode april – juni 2019 is zorgdossier ONS ingevoerd.  
Na de zomer 2019 zijn we begonnen met de doorontwikkeling van ONS. Met de volgende doelen: 

- Doorontwikkeling van de huidige inrichting vormgeven zodat de gebruikers deze zowel inhoudelijk 
goed als gebruiksvriendelijk beoordelen. 



    

JAARVERANTWOORDING ZOZIJN 2019 Pagina 58 van 73 

 

- De onderdelen administratie en zorgdossier komen samen door een intensievere samenwerking 
tussen Finance &Control en ZAB. ONS wordt 1 loket. 

- Op Zozijn-niveau onderzoeken en beoordelen we de overige mogelijkheden van de applicatie 
ONS t.b.v. ingebruikname (dit valt buiten de doorontwikkeling en kent een eigen projectplanning). 

- Er is een relatie met de procesoptimalisatie administratieve processen. 
- Na 1 jaar zal het project worden overgedragen aan de staande organisatie. 
 
Het invoeren van het zorgdossier kende en kent de volgende onderdelen; inrichting zorgdossier, 
autorisatie, conversie en scholing. 

 
 

Digitale en social 
media zijn niet meer 

weg te denken in onze 
onderlinge communi-

catie.  
 

Ook onder cliënten is 
het gebruik van deze 
communicatiemedia 

heel gebruikelijk. 
Omdat zij zich vaak 

niet bewust zijn van de 
gevolgen van wat je 
op social media zegt 

of laat zien, maakt dit 
hen extra kwetsbaar.  

 
Hoe begeleid je als 

ondersteuner je cliënt 
hierin het beste? En 

weet je zelf wel 
voldoende af op dit gebied?  

De afgelopen maanden speelden de eerste teams het visiespel Slim met Media. Het team aan de 
Ballochilaan in Lochem was daar één van. 

 
De inrichting van het zorgdossier kreeg vorm door 9 werkconferenties met afvaardiging van de 
verschillende regio’s en sectoren. In de afsluitende werkconferentie is de inrichting van het 
zorgdossier beoordeeld aan de hand van de proefinrichting. De aanwezigen gingen akkoord, 
waardoor de invoering kon beginnen.  
 
De conversie en scholing is tijdens de implementatie gekoppeld aan de regio. Door 40 scholingen 
zijn alle C(P)O-ers, persoonlijk begeleiders en behandelaren getraind in het werken met en het 
overzetten van het zorgdossier. Daarnaast zijn alle zorgmedewerkers getraind in het werken met 
het zorgdossier door een e-learning of klassikale scholing. 
 
Tijdens de doorontwikkeling houden we medewerkers door updates op de hoogte van de 
wijzigingen. Ook is een scholingsplan in de maak, waarbij de superusers regelmatig geschoold 
worden. 
 
De doorontwikkeling kent een aantal verbeteringen. Deze hebben we verwerkt in de door-ontwikkel-
lijst die wij binnen de werkgroep bespreken en uitwerken. De belangrijkste punten hierbij zijn het 
evaluatie-verslag een goede plek geven en de communicatie met de zorgadministratie 
optimaliseren. 
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Verslag Functionaris Gegevensbescherming 

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is een wettelijk vereiste, 
onafhankelijke, interne toezichthouder bij Zozijn en de Daniël de 
Brouwerschool die ook gevraagd en ongevraagd advies geeft. 
 
De FG bespreekt 2-wekelijks met de informatiemanager van Zozijn hoe 
ver het staat met de diverse ontwikkelingen, aanpassingen en 
verbeteringen in Gegevensbescherming. Ook draagt zij onderwerpen 
aan en geeft advies. 
 
Elke 2 maanden is er het Overleg Gegevensbescherming. De voorzitter 
is de informatiemanager die sturing geeft aan de daadwerkelijke 

uitvoering van bestaande en toegevoegde activiteiten.  
Dit Overleg Gegevensbescherming bestaat – naast de voorzitter – uit de informatieadviseurs van de 
informatiedomeinen (zorg, personeel, financiën & administratie, bestuursbureau, vastgoed & 
bedrijfsdiensten) en de FG. 
 

Voor een overzicht van activiteiten rond de AVG, zie de bijlage bij hoofdstuk 4 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
De AVG heeft niet alleen betrekking op ICT systemen en geldt niet alleen voor de gegevens van 
cliënten en verwanten. De wet regelt ook de rechten en plichten tussen Zozijn als werkgever en haar 
medewerkers. En ook tussen onze medewerkers als burger in relatie tot de gemeente, een 
leverancier, een school, Facebook, enz. 
 

De AVG geldt voor geautomatiseerde verwerkingen van 
persoonsgegevens en voor alle persoonsgegevens in een bestand 
of die bestemd zijn om in een bestand te worden opgenomen. 
Voorbeelden:  ECD, digitale (personeels)-dossiers, bestellingen in 
de webshop, maar ook de Rolodex die nog op het bureau staat. 
Gestructureerde, handgeschreven notities, vallen er ook onder.  
Net zoals de (geordende) ordnerkast. 
 
De AVG geldt niet voor die losse notitie die ergens rondslingert. Die 
is namelijk niet geautomatiseerd én het is geen bestand en ook niet 
bedoeld om in een bestand op te nemen.  
 
En ook niet voor het verwerken van persoonsgegevens voor een 
zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit, door een natuurlijk 
persoon, vallen er ook buiten.  
 
Klachten en verzoeken tot rechten van betrokkenen 
De Functionaris Gegevensbescherming is ook het aanspreekpunt 

voor klachten over hoe Zozijn  omgaat met persoonsgegevens van een betrokkene (cliënt, verwant, 
medewerker, derde). Hierover zijn afspraken gemaakt met de Klachtenfunctionaris en de 
vertrouwenspersonen. 
In 2019 hadden betrokkenen (cliënten, verwanten en medewerkers) 3 klachten.  
 
Datalekken 
Zozijn houdt een register bij van datalekken (officieel: ‘inbreuken’). De datalekken variëren van 
inbreuken met relatief weinig tot verwaarloosbaar risico’s tot datalekken die een kans geven op een 
groter risico. De eerste soort moeten we wel opnemen in het register; de tweede soort moeten we ook 
melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is aan de FG om te beoordelen of een datalek in de 
eerste of in de tweede categorie valt. 
 
Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is de financiële dienstverlening de sector met de meeste 
datalek-meldingen (30%). Direct daarop volgt de zorg met 28%. Bij de zorg is het meest voorkomende 
datalek is het kwijtraken of gestolen worden van mobiele apparaten of gegevensdragers, zoals 
smartphones, laptops, iPads, enz.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixu9H5u5_fAhXFsaQKHeX5CJMQjRx6BAgBEAU&url=http://al-taiclub.com/explore/illustration detective clipart/&psig=AOvVaw3AkQYZmHDVHSwx2Cr975ix&ust=1544881940195788
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‘Goede derde’ is het openbaar bestuur (zoals gemeenten) met 17%.Dat wil niet zeggen dat banken, 
verzekeraars of zorginstellingen slordiger zijn. Het is waarschijnlijker dat in die sectoren er meer 
gevoelige gegevens circuleren en opgeslagen worden dan elders. En de bewustwording zal veel 
hoger zijn. “Wat is een datalek en wat moet ik dan doen” zal meer bekend zijn dan bij zakelijke 
dienstverlening of onderwijs. 
 
Uit het rapport Cybersecuritybeeld Nederland 2019 
(CSBN) blijkt dat cybercriminelen in 2019 veelvuldig 
misbruik hebben gemaakt van de Nederlandse digitale 
infrastructuur. Eenvoudige aanvalsmiddelen zoals 
phishing of misbruik van gebruikersnamen en 
wachtwoorden zijn daarbij effectief gebleken. 
Medewerkers van Zozijn meldden een toenemend aantal 
binnengekomen of onderzochten via pwned of hun e-
mail (zakelijk of privé) was ‘gecomprimeerd:   
https://haveibeenpwned.com/ 
Dit betekent dat je direct al jouw wachtwoorden moet 
wijzigen. Een goede reden om niet steeds dezelfde 
wachtwoorden te gebruiken en geen makkelijke 
wachtwoorden te kiezen.  
 
Ook in 2019 blijkt dat de meeste datalekken bij Zozijn het gevolg zijn van mailen of per post versturen 
naar een onjuist adres / ontvanger. Hiermee volgt Zozijn de nationale trend. Volgens de AP in haar 
verslag over 2019 is dit de 
meest voorkomende vorm 
van datalek, nl. 67% 
Het gaat dus meestal niet 
om echte ICT-gerelateerde 
lekken of verkeerd gebruik 
van het ECD. De 
spelregels rond mailen zijn 
herhaald onder de 
aandacht gebracht van de 
medewerkers. Want hoe 
vaak het ook in Nederland 
gebeurt, als Zozijn dienen 
we extra zorgvuldig om te 
gaan met de gegevens 
van kwetsbare mensen. 
 
 
 

Gedurende een 
gemiddelde werkdag lijkt 

een enkele minuut 
verwaarloosbaar. 

Misschien dat je net snel 
een mailtje kunt schrijven. 

Of even naar het 
koffieapparaat kunt lopen. 
Maar in 2019 gebeurde er 

per minuut een heleboel 
tegelijk op het internet. 

 
 
 
 
 

Voor een overzicht van klachten over hoe Zozijn omgaat met persoonsgegevens en een  
procentueel overzicht van datalekken bij Zozijn, zie de bijlage bij hoofdstuk 4  

https://haveibeenpwned.com/


    

JAARVERANTWOORDING ZOZIJN 2019 Pagina 61 van 73 

 

Onderzoeken 
De interne audits hebben in 2018 en 2019 een zeer beperkt aantal vragen over gegevensbescherming 
meegenomen. De vragen zijn vrij algemeen geformuleerd. 
Het beeld dat in vergelijking met 2018 ontstaat, laat zien dat de bewustwording onder 
zorgmedewerkers is toegenomen. Het onderwerp staat bijna overal op de agenda. Meer dan vroeger 
krijgen de auditors de  vraag: ”mogen jullie dit wel zien in het ECD?” of “heb je wel toestemming 
gevraagd?”. 
In ruimtes komen ze ook niet meer zo vaak als vroeger briefjes en notities – met persoonsgegevens –  
tegen op prikborden. De ondervraagde collega’s noemen ook vaker dat ze bij overleg of telefoontjes 
de deur sluiten of op zoek gaan naar een privé-ruimte. Al betekent dat soms ook dat ze naar buiten 
gaan.  
Er blijven ook nog wat zorgenkindjes. Zorgmail is niet bij iedereen bekend. Er zijn altijd vragen over 
het delen van beeldmateriaal. En er is een blind vertrouwen in de apparatuur die Zozijn ter 
beschikking stelt. Niet altijd terecht: “Ik gebruik voor het werk niet mijn eigen telefoon met Whatsapp; 
maar wel de Whatsapp van de Zozijn iPhone. Want die Whatsapp zal wel veilig zijn, anders stond die 
niet op de telefoon”.  Ook over wat een datalek is en wat je dan moet doen, is niet overal parate 
kennis. 
Het onderwerp leidt ook tot vragen op andere gebieden. “Cliënten en sociale media… wat als ze bv. 
elkaar pesten?”. De auditors krijgen signalen dat de training Slim met media (eind 2019) erg welkom 
is. 
In 2019 leidde het onderwerp gegevensbescherming tot in elk geval 11 verbeterpunten en een aantal 
aandachtspunten (op 88 audits). In 2020 zijn een aantal concrete vragen toegevoegd, zodanig 
opgesteld dat ze tijdens de audit ook echt te toetsen zijn. De auditors verwachten dan ook dat het 
aantal verbeterpunten en aandachtspunten in het komend jaar hoger zal liggen. 
 
Saxion studenten  
Het eerste onderzoek naar kennis en kunde met betrekking tot gegevensbescherming van 
medewerkers werd eind 2018 gehouden en begin 2019 gepresenteerd. De uitkomsten (wat weet men 

wel en niet) zijn gebruikt in bv. factsheets, 
blogs en presentaties. Het was wel zo dat er 
hier en daar wat twijfel was over of de 
respondenten de vragen wel altijd goed 
begrepen hadden. 
  

Studenten Saxion Hogeschool Social 
Works, Hilary en Eline, hielden eind 2018 

een onderzoek onder medewerkers 
dagbesteding naar kennis en kunde van 
een deel van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. In januari 2019 

presenteerden zij de uitkomsten. 
 
Het tweede onderzoek, geheel in 2019, 
bestond uit 2 delen. In deel 1 gingen de 
studenten na of vragen begrijpelijk waren, of 

er misverstanden konden ontstaan en welke vragen de onderzoeksvragen meer konden oproepen. 
Zowel qua inhoud als qua onderzoeksopzet zeer interessant. De vragenlijsten werden ingrijpend 
aangepast. Het 2e deel bestond uit een Zozijn-brede aangepaste vragenlijst waarbij de valkuilen 
waren verwijderd. De antwoorden zijn weer gebruikt in factsheets, blogs e.d.  
 

  



    

JAARVERANTWOORDING ZOZIJN 2019 Pagina 62 van 73 

 

4.3 Waar we het van betalen 
 
De jaarrekening geeft een evenwichtige en volledige financiële analyse van Zozijn. Dit hoofdstuk biedt 
inzicht in het financiële beleid en een samenvatting van resultaat en diverse ratio’s. 
 
Financieel beleid algemeen 
Zozijn streeft ernaar om een solide organisatie te zijn met een voldoende reservepositie en een goede 
financiële sturing. Daarbij willen wij de middelen optimaal benutten voor het primaire zorgproces. 
Hierbij nemen wij geen onverantwoorde risico’s zoals risicovolle beleggingen en/of derivaat-
constructies op langlopende leningen. 
Wat betreft de reservepositie heeft Zozijn zich in het huidige meerjarenbeleidsplan aangesloten bij de 
landelijk geldende normen (bijvoorbeeld die van het Waarborgfonds Zorg). Hierbij wordt een 
reservepositie van 20 - 25% geadviseerd.  
De afgelopen jaren neemt het risicoprofiel in de gezondheidszorg echter sterk toe door processen 
zoals de aanbesteding van de zorgkantoren, de toenemende eigen verantwoordelijkheid op het 
gebied van vastgoed, de invoering van de zorgzwaarte-bekostiging en de transitie van activiteiten van 
Awbz (nu Wlz) naar het gemeentelijk domein (Wmo, Jeugdwet).  
 
Op basis van een risicoanalyse door Zozijn van deze punten en het meerjaren(vastgoed)beleid 
hebben wij ons toekomstig vermogensbeleid herijkt (aangepast). Dat komt tot uitdrukking in een 
gewenste reservepositie van 30% (verhouding eigen vermogen versus balanstotaal).  
Een goed weerstandsvermogen zorgt er ook voor dat wij daarnaast schommelingen in de jaren op 
kunnen vangen en daarbij eventueel bepaalde risico’s kunnen nemen in het voordeel van de cliënt.  
 
Om deze reservepositie te bereiken en te behouden zullen wij de komende jaren jaarlijks een 
positieve exploitatie (totaal van zorg- en vastgoedexploitatie) moeten behalen, gelet op de meerjaren-
investeringsbehoefte in nieuw en verbeterd vastgoed en de solvabiliteitseis van de banken. De exacte 
opbouw per jaar is onder meer afhankelijk van omzetontwikkelingen, de gewenste vermogensratio’s, 
de herijking op de investeringsbegroting en de kosten voor het aantrekken van vreemd vermogen. 
 

Deelnemers aan de zorgmarathon. Astrid Luttenberg, Majon Wijnberg,  
Lilian Tilmanns, Hilde Siderius- Rensink, Maaike Kruitbosch-Peeters, Leony van der Zwan, Marjon 

Beuwer, Henk Loman, Harriette Ebbink, Maarten Koerkamp.  
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Exploitatie en resultaat 2019 
De bedrijfsopbrengsten over het jaar 2019 zijn ten opzichte van 2018 gestegen naar bijna € 143,2 
miljoen. De omzetstijging van ruim 7% is te danken aan: 

 toenemende cliëntaantallen 

 stijging van (gemiddelde) zorgzwaarte  

 herijkte Wlz-tarieven voor met name de hogere zorgzwaarte-pakketten 

 en compensatie in het tarief voor loon- en prijsstijgingen. 
Door het voeren van een gezonde bedrijfsvoering hebben wij het boekjaar 2019 afgesloten met een 
positief resultaat.  
Het resultaat bestaat opnieuw uit zorg- en vastgoedresultaten en de wisselwerking hiertussen. Hierbij 
maken zorgresultaten investeringen in vastgoed mede mogelijk. En maakt vernieuwd vastgoed een 
gezonde bedrijfsvoering en rendabele bezettingsgraad mogelijk. 
Dankzij investeringen in procesoptimalisatie van overhead en van het primaire proces kunnen wij 
beschikbare middelen zo maximaal mogelijk inzetten voor medewerkers in de nabijheid van de cliënt. 
 
Het resultaat over 2019 biedt ons, net als voorgaande jaren, de mogelijkheid om de 
bestemmingsreserves op peil te houden. Zo kunnen wij op langere termijn de activa (gebouwen, 
inventarissen en ICT) financieren en onderhouden. Over het verslagjaar 2019 is geld toegevoegd aan 
deze reserves. Ook aan de Reserve aanvaardbare kosten is, conform meerjarenraming, geld 
bijgedragen dankzij positieve zorgresultaten. Tot slot is een bedrag onttrokken aan de bestemmings-
reserve opleidingsbeleid conform onderliggend plan. 
Met het gerealiseerde resultaat over 2019 en de verdeling daarvan hebben wij enerzijds het 
weerstandsvermogen verder verstevigd en anderzijds al de fundamenten gelegd voor de toekomstige 
vastgoedinvesteringen en verplichtingen.  
 
Balanspositie 
Dankzij het positieve resultaat, de hiermee gepaard gaande positieve kasstroom uit operationele 
activiteiten en de positieve verandering in het werkkapitaal zijn de solvabiliteit, het weerstands-
vermogen en de liquiditeitsratio per balansdatum goed op orde.  

Door continue herijking van de 
gewenste kasstromen uit investerings- 
en financieringsactiviteiten 
waarborgen wij dat de verhouding 
tussen eigen en vreemd vermogen op 
het gewenste niveau blijft.  
 
Het financierings-behoefteoverzicht 
wordt daartoe aangepast aan de 
gereedgekomen jaarrekening, de 
herijkte investeringsbegroting en de 
verwachte omzetprognose (begroting 
2020, meerjarenraming). 
Zoals aangegeven onder het kopje 
‘Financieel beleid algemeen’ voeren 

wij een risicomijdend beleid als het 
gaat om het afsluiten van (rentes op) 
langlopende leningen.  
Mede dankzij de borging door het 
Waarborgfonds Zorg (WfZ) kunnen wij 
gelden vroegtijdig reserveren en tegen 
vaste rentes langdurig vastleggen, 
zowel geborgd als ongeborgd.  
 
 
 

Voor meer informatie over 
resultaatratio, liquiditeit en 

solvabiliteit zie de bijlage bij 
hoofdstuk 4 
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Verwachte gang van zaken 
De begroting 2020 komt met een omzet van € 145 miljoen bijna 6% hoger uit dan de begroting 2019. 
De omzetstijging excl. incidentele middelen bedraagt ruim € 7,5 miljoen. Naast het effect van 
tariefaanpassingen ter compensatie van stijgende (loon)kosten is hier met name ook het positieve 
volume-effect zichtbaar van het (reeds gedurende het jaar 2019) op peil blijven van het aantal Wlz-
cliënten (met dank aan vernieuwd vastgoed en zorginhoud).  
Ook is opnieuw een toename zichtbaar in de opbrengst meerzorg door de continue toestroom van 
cliënten die zwaardere zorg nodig hebben – op met name het landgoed in Wilp. Anderzijds dragen 
andermaal succesvolle aanbestedingen en daaropvolgende dienstverlening in het gemeentelijk 
domein bij aan de eveneens forse stijging in zowel Wmo als Jeugdwet. 
 
Vooralsnog is de meerjarenraming aangepast op de positieve begrote omzet 2020. We houden wel 
voor 2021 en verdere jaren voorzichtigheidshalve nog een slag om de arm. Wij voeren hiermee een 
risicomijdend financieel beleid, waarin wij benodigde (vastgoed)investeringen opknippen in losstaande 
flexibele delen die afzonderlijk ter besluitvorming in de tijd zullen worden voorgelegd. In lijn hiermee 
trekken we de hiervoor benodigde leningen, bij voorkeur onder borging, aan tegen langdurig 
vastliggende rentes. Ongeborgde leningen worden eveneens aangetrokken vrij van risicovolle 
financieringsconstructies. 
 
De hogere volumes vormen een goede graadmeter van de positieve reputatie van Zozijn. De tarieven 
kunnen echter onverminderd onder druk komen te staan. Om hierop te anticiperen proberen wij onze 
middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. De handen aan het bed staan daarbij voorop.  
De bedrijfsvoering van het primaire proces wordt binnen alle directies daartoe continu onder de loep 
genomen in trajecten van procesoptimalisatie. De in 2017 ingezette procesoptimalisatie in de 
overhead levert structureel jaarlijks € 1 miljoen op ter besteding in het primaire proces. Hiermee willen 
wij tevens eventuele toekomstige tariefkortingen op kunnen vangen en die niet ten koste van de 
handen aan het bed te laten komen.  
 
De begroting 2020 gebruiken we daarmee tevens om ook voor toekomstige jaren een goed fundament 
te leggen voor een gezond en bloeiend Zozijn. 
 

Uitbraak Corona-virus begin 
2020 
De uitbraak van het Corona-
virus begin 2020 heeft ook 
impact op de cliënten en 
medewerkers van Zozijn. 
Bepaalde activiteiten zijn 
(tijdelijk) aangepast of 
stilgelegd (dagbesteding, 
logeren, ambulante 
dienstverlening, nieuwe 
opnames) en medewerkers 
kunnen minder flexibel worden 
ingezet in verband met 

besmettingsgevaar. Net als het gestegen ziekteverzuim brengt dit extra (personele) kosten met zich 
mee. Ook maken we extra materiële kosten (persoonlijke beschermingsmiddelen, schoonmaak) en 
moeten we nadenken over de gevolgen voor de bedrijfsvoering van de 1,5-meter-samenleving 
(dagbesteding, kantoren). De overheid heeft laten weten de omzetderving als gevolg van het Corona-
virus te zullen compenseren en ook extra kosten te zullen vergoeden. De verwachting is echter, dat dit 
niet voor alle (personele) kostenoverschrijdingen zal gaan gelden. Ook zal mogelijk een deel van de 
gemiste extra omzet (verhuizing naar uitgebreide capaciteit is uitgesteld) niet worden gecompenseerd 
en lopen verplichtingen in ‘oude’ (kapitaals)lasten daardoor langer door dan gepland. 
 
Wij hebben scenario’s gemaakt op grond van bovenstaande inschattingen. Onze inschatting is, dat de 
begroting 2020 (en 2021) niet zal worden gehaald qua resultaat (en mogelijk ook omzet). De 
(bancaire) ondergrenzen van liquiditeit en solvabiliteit komen echter in alle scenario’s niet gevaar. Het 
gevoerde ‘voorzichtige’ financieel beleid bewijst hiermee de waarde voor een stabiel en solide Zozijn.  
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5.1 Beleid en strategie 
 
Strategiedocument 
De strategie van Zozijn is vastgelegd in het Strategisch beleidsplan 2020 – 2024, Groei door 
veerkracht. Het is een koers voor zorgmedewerkers, stafmedewerkers, managers, directeuren en de 
toezichthouders. Een koers om de cliënten van Zozijn tot bloei te laten komen en ze zoveel mogelijk 

regie over hun leven te geven en die bijdraagt aan hun gezondheid 
en geluk. In het strategiedocument staat welke keuzes wij willen 
maken om goed in te spelen op alle ontwikkelingen en uitdagingen 
die er zijn in de gehandicaptenzorg6. 
 
De nieuwe strategie is tot stand gekomen door in gesprek te gaan 
met belanghebbenden buiten en binnen Zozijn. Zo is er gesproken 
met zorgkantoren, gemeentes, VWS, CCE, hogescholen en ROC’s. 
We hebben strategiesessies met het regiomanagement 
georganiseerd. De medezeggenschapsraden reflecteren op de 
deeldocumenten en conceptversie, evenals de Raad van Toezicht. 
Het strategisch beleidsplan zullen we periodiek actualiseren. 
 
De gehandicaptenzorg in Nederland 
Professionele zorg richt zich steeds meer op ingewikkelde 
vraagstukken. Voor de basiszorg wordt vooral gekeken naar de cliënt 
zelf of diens familie of sociale netwerk. 
Op initiatief van het VWS-programma Volwaardig leven willen de 

zorgkantoren op bovenregionaal niveau oplossingen vinden en creëren voor mensen met complexe 
zorgvragen. Daarvoor zijn specialistische organisaties nodig, met een zekere schaalgrootte. Het is een 
vereiste om een beschermende omgeving te bieden, zorgtechnologie in te zetten en medewerkers op 
te leiden voor specialistische ondersteuning. Zozijn is deelnemer aan dit project. 
Wij hebben TNO opdracht gegeven om bevolkings- en vraagontwikkeling in ons werkgebied te 
onderzoeken. Deze trendanalyse heeft het Strategisch beleidsplan gevoed. 
VWS vraagt aandacht voor kennis in de gehandicaptensector die is onderbouwd door wetenschap-
pelijk onderzoek. Doel is met een betere kennisinfrastructuur de vakbekwaamheid en het handelen 
van zorgverleners te (doen) versterken. Wij investeren daarin, onder meer sinds ca. 4 jaar door de 

ontwikkeling van methodiek-zorgprogram-
ma’s voor mensen met intensieve 
begeleidings- en zorgvragen. 
 

In 2019 hebben we ook de belangrijkste 
risico’s opnieuw in kaart gebracht. 

 
Vertaling van de beleidsbeslissingen 
We hebben een besturingsfilosofie die het eigenaarschap en ondernemerschap zo laag mogelijk legt 
in de organisatie. Tegelijkertijd ligt onze kracht ook in de gezamenlijke aanpak van regio’s, sectoren, 
diensten en teams. Zo hebben we elkaar nodig om de levensloopbenadering in aanbod te organiseren 
(doorstromen van kind, via volwassen VG naar VG-ouderenzorg); om een bovenregionale functie te 
kunnen vervullen, om kennis en expertise te versterken en medewerkers te werven. Daarom is ‘slim’ 
organiseren en verbinden tussen alle organisatieonderdelen een belangrijke voorwaarde. Daarnaast 
zullen we op deelgebieden intensiever samenwerken met externe partners. De zorg en ondersteuning, 
het primaire proces, heeft baat bij goedlopende ondersteunende diensten en processen. Als lerende 
organisatie willen we de zorg voortdurend verbeteren, innoveren en onderbouwen. Dat geldt ook voor 
onze bedrijfsvoering. Compliance, efficiëntie, effectiviteit en de bijdrage aan het primaire proces zijn 
de belangrijkste toetsstenen waarop de bedrijfsvoering wordt beoordeeld. 
  

                                                
6 De ‘gehandicaptenzorg’ is de verzamelterm waaronder Zozijn valt, maar feitelijk biedt Zozijn veel bredere 
dienstverlening aan onder meer mensen met niet aangeboren hersenletsel en kinderen, jeugdigen en gezinnen. 
Daarbij is lang niet altijd sprake van een verstandelijke beperking zoals bedoeld met gehandicaptenzorg. 

5 Strategie en toezicht 
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Integraal risicomanagement 
Zozijn is in 2012 gestart met het actualiseren van de strategische meerjarenvisie die inspeelt op een 
veranderd zorgstelsel. Wij vertalen deze strategische visie naar een Zozijn jaarplan en regionale- en 
sectorale jaarplannen, waarbij wij gebruik maken van de ‘one paper strategy’. 7  
In de toekomstige planning & control cyclus zullen wij nadrukkelijk aandacht hebben voor het 
rapporteren van risico’s, de daartoe getroffen beheersingsmaatregelen en een beschrijving van de 
verwachte impact op de resultaten op basis van gevoeligheidsanalyses.  
Zozijn onderkent het belang van het identificeren en beheersen van risico’s en onzekerheden die het 
bereiken van de strategische speerpunten en daarvan afgeleide doelstellingen kunnen bedreigen. Wij 
zijn daarom bezig om integraal risicomanagement te borgen in de sturing en beheersing van de 
organisatie.  

 
Dagcentrum Industriële Activiteiten (D.I.A.) Winterswijk 

Voorbeelden van werkzaamheden zijn: producten afwegen en tellen;  
producten inpakken, ompakken, sealen en controleren; 

stickerwerkzaamheden; papier en/of archief vernietiging;     
aanleren van tuinwerkzaamheden in een beschutte omgeving. 

 
Jeroen wordt binnen D.I.A. de stickerkoning van de zijlaszakken 

genoemd. 
 

In 2018 heeft Zozijn een eerste strategische risico analyse 
uitgevoerd. Deze ziet toe op het identificeren en beheersen van de 
huidige en toekomstige risico’s die Zozijn loopt. De belangrijkste 
risico’s die genoemd zijn in het kader van het mogelijk niet 
realiseren van de doelstellingen van Zozijn zijn (herbenoemd in de 

dialoogsessie in het MO begin 2020): 

 Voldoende kwalitatief personeel werven, hebben en behouden. 

 Aandacht voor het beheersen van risico’s van incidenten op het gebied van fysieke, sociale en 
medicatieveiligheid. 

 Aandacht voor informatiebeveiliging met toenemende digitalisering en strengere eisen op het 
gebied van privacy. 

 Alert zijn op technologische innovaties om ‘zorginnovatief’ te kunnen zijn en blijven passen bij de 
missie en strategie van Zozijn. 

 Het risico dat een onverwachts verlies optreedt in het vertrouwen van stakeholders 
(belanghebbenden zoals financiers en cliënten) in Zozijn. 

 
In het strategisch beleidsplan 2020-2024 wordt weergegeven hoe wij aan deze punten invulling geven. 
De strategische risico-analyse vormt een solide basis om vervolgens risicomanagement op tactisch en 
operationeel niveau vorm te geven.  
 
Vanaf 2019 hebben wij hier verder opvolging aan gegeven. Begin 2020 is een dialoogsessie 
georganiseerd in het MO, waarin de top-5 risico’s zijn (her)benoemd (zie boven) en tevens hebben we 
gesproken over risicobereidheid binnen Zozijn. Vervolgens zullen wij voor de geïdentificeerde 
strategische risico’s risicokaarten opstellen.  
Deze risicokaarten bieden ons handvaten om risico’s verder inzichtelijk te maken en hierop te sturen. 
Risico-eigenaren zullen periodiek rapporteren over (de ontwikkelingen in) de risico’s waarvan zij 
eigenaar zijn. Daarnaast zal een proces uitgewerkt worden voor deze periodieke rapportage en 
gekeken worden naar de mogelijkheden om deze rapportage te integreren in het dashboard (= 
rapportage-applicatie voor directie en management). 
 
Horizontaal toezicht 
Zozijn anticipeert op de diverse lopende komende fiscale ontwikkelingen op het vlak van o.a. de BTW, 
vennootschapsbelasting en loonheffingen. Wij streven naar transparantie en hebben in 2012 een 
convenant afgesloten met de Belastingdienst in het kader van zogenaamd horizontaal toezicht: de 

                                                
7 De ‘one paper strategy’ is het samenballen van Zozijn-brede strategische keuzen op een pagina A3, waardoor 

er in één blik overzicht ontstaat. Per regio/sector/dienst worden vervolgens hierop aansluitend eigen A3’s 

opgesteld. 
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aandacht wordt verlegd van controles achteraf naar afspraken vooraf. In overleg met de 
Belastingdienst is een fiscale agenda opgesteld. Die is vertaald in een fiscaal controleplan. Het fiscale 

controleplan wordt gevolgd in de fiscale commissie. Hierbij sluit 1 keer per jaar de belastingdienst aan. 
 
Materiële controle 
Om de verantwoordelijkheid als zorgkantoor te kunnen waarmaken, kan er naast de huidige algemene 
economische controle ook een materiële controle plaatsvinden door het zorgkantoor. De doelstelling 
van deze materiële controle is een betrouwbaar beeld te krijgen van de mate waarin de feitelijk 
geleverde zorg overeenstemt met de geregistreerde zorg, mede gelet op relevante bekostigings-
parameters, bijvoorbeeld zorgzwaarte.  
In het verslagjaar 2019 heeft geen van de 4 zorgkantoren binnen het werkgebied van Zozijn een 
materiële controle bij ons uitgevoerd. 

 
Ilse, UniekKado Terborg, atelier en winkel.  

Cliënten leren o.a. omgaan met klanten, afrekenen, artikelen 
prijzen en etaleren. 

 
Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) 
Zozijn geeft, voor wat betreft de administratieve organisatie 
en interne controle, in elk geval die punten aandacht, die de 
accountant na de (interim) controle in de managementletter 
aan de Raad van Bestuur ter verbetering naar voren brengt. 
Deze controle op de werking van de administratief 
organisatorische processen vindt in het najaar plaats, zodat 
deze een leidraad vormen voor ons voor de maanden erna.  
 

Wij beschikken over een eigen, interne accountantsfunctie die onafhankelijk van de directeur 
Financiën & Control aan de Raad van Bestuur rapporteert over de bevindingen uit zijn tussentijdse 
controles. Tijdens de eindcontrole op de jaarrekening maakt de accountant, in samenspraak met 
Zozijn, een eindbalans op. De directeur Financiën & Control monitort de opvolging van de punten. Hij 
bespreekt deze met de directeuren en de Raad van Bestuur. Verantwoording vindt plaats door middel 
van de rapportages uit de planning & controlcyclus.  

 
Wij hebben de volledige goedkeuring van de accountant verkregen over de AO/IC. Met de 
procesoptimalisatie op de administratieve processen en het daartoe aangeschafte (productie)-
registratiesysteem hebben we permanente maatregelen ingevoerd. Die leiden ertoe dat wij opzet, 
bestaan en werking van de interne beheersmaatregelen zoveel mogelijk met geautomatiseerde 
controles kunnen aantonen. 
 
Inkoopbeleid 
Begin 2019 werden in het Managementoverleg van Zozijn de volgende documenten vastgesteld: 

 Beleidsplan Inkoop Zozijn 

 Mandateringsregeling  

 Diverse inkoopprocedures; o.a. de applicatie ProActive. 
Via ProActive kunnen we digitaal bestellen en facturen afhandelen. 
Samen met de 3 regiodirecteuren is het Beleidsplan Inkoop tot stand gekomen. Dit leidde tot de 
Inkoopkalender voor 2020. Hierin is beschreven welke pakketten wij opnieuw contracteren. 
Per maart 2019 is een inkoopfunctionaris op tactisch niveau benoemd. Eind 2019 is een tweede 
inkoper benoemd, in opleiding tot tactisch inkoper. Begin 2020 wordt een derde inkoper geworven.  
Zo professionaliseren wij de interne afdeling Inkoop. 
 
Op weg naar een duurzaam Zozijn 
Begin 2019 heeft het Managementoverleg het beleidsplan ‘Op weg naar een duurzaam Zozijn’ 
vastgesteld.  
Duurzaam werken is ontzettend belangrijk. Dat vinden maatschappij, overheid, financiers en Zozijn 
zelf ook. Wat helpt bij het denken hierover is dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) verplichtende nieuwe normen hebben 
opgesteld voor de zorgsector. Daarnaast blijven de VWS-brede doelen – het bevorderen van 
toegankelijkheid, betaalbaarheid en houdbaarheid van de zorg – centraal.  
De nieuwe normen zijn te verdelen in 4 hoofdthema’s: 
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1. Energie (transitie) 
2. Gezonde leef- en verblijfomgeving 
3. Circulaire bedrijfsvoering 
4. Medicijnresten in het afvalwater. 
 
Het is allemaal niet vrijblijvend. Met het afsluiten van het klimaatakkoord – leidend tot een Green Deal 
voor de zorgsector – de inwerkingtreding van de Energie Efficiency Richtlijn (EED) medio 2015 en de 
inmiddels verplicht gestelde erkende Maatregelen voor energiebesparing (RVO), is het nemen van 
energiebesparende maatregelen voor grote organisaties, waaronder ook Zozijn, een wettelijke 
verplichting geworden.  
 

Loopbaan- en trainingscentrum, Etten. 
  Michiel werkt 2 dagen in de week bij 
 pallethoutdecoratie A3V in Sinderen. 

 
Wij hebben ons energieverbruik op locatieniveau in kaart gebracht. 
Vervolgens zijn we begonnen met het inventariseren van diverse milieu-
gerelateerde maatregelen met behulp van het 
milieumanagementsysteem Milieu Thermometer Zorg (MTZ). Dit 
systeem wordt aanbevolen door o.a. brancheorganisatie VGN.  
Naast het nemen van maatregelen in het kader van de energie 
(transitie), komen bij de MTZ diverse milieuaspecten aan de orde. Denk 
aan huisvesting, afval, vervoer, inkoop, schoonmaak, groenbeheer, 
emissies, enz.  
De ingezette acties op bovengenoemde milieu-onderwerpen passen naadloos in een bredere, meer 
strategische aanpak van duurzaamheid langs de kaders van ISO26000; de richtlijn voor de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. 
 
Stapsgewijs 
Het voorstel is om stapsgewijs duurzaamheid verder vorm en inhoud te geven.  
Wij hebben de volgende globale planningen voor ogen:  
 
In 2020:  

 Opstellen Zelfverklaring ISO 26000 (als 0-meting én rapportage-instrument).  

 Duurzaam energiebeleid (EED, Milieu Thermometer Zorg, MTZ, en in het najaar sturen op 
milieumaatregelen met cliënten met workshops), hetgeen leidt tot de verlaging van de CO2 
uitstoot. 

 Gezonde leef- en verblijfsomgeving: voeding, duurzaam beheer zorgparken. 

 Afvalbeheer: het opstellen van een afvalplan (is ook een vereiste in het kader van de MTZ). 
 

Ton, ’t Laer, Werk & Dagactiviteiten met o.a. ’t 
Kleedgoed (kledinguitruilpunt.) 

 
In 2021:  
 Duurzame inkoop en Circulariteit.  

 Continuering van het betrekken van cliënten en  
 medewerkers bij de verduurzaming als continu- 
 proces. In deze fase is het goed om ‘train de trainer’  
 sessies te organiseren waarbij interne trainers van  
 Zozijn de cliënten-workshops verzorgen. Concept 
    memo wettelijke- en maatschappelijke noodzaak  
 duurzaamheid. 

 De update van de Zelfverklaring ISO 26000 
publiceren (die dan betrekking heeft over het verslag jaar 2020). 

 
In 2022: 

 Het jaarverslag over 2021 combineren met de Zelfverklaring ISO 26000 tot één geïntegreerd 
jaarverslag.  

 Uitrol van diverse duurzame initiatieven.  
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5.2 Innovatie & Onderzoek  
 
De opdracht van bestuurscommissie Zorginnovatie & Wetenschappelijk onderzoek (BZWO) is 
het coördineren, stimuleren, bewaken van, en adviseren over ontwikkeling en innovatie van:  

 Zorgconcepten; waaronder het organiseren van de Vindingrijkheidsprijs 

 (Wetenschappelijk) Onderzoek 

 Kennis en competenties 

 Methodieken. 
 
De bestuurscommissie kent 4 werkgroepen: toetsings- en adviescommissie onderzoek (TACO), 
methodieken, kennisontwikkeling en innovatie.  
Eind 2019 is besloten om de bestuurscommissie Zorg innovatie & Wetenschappelijk onderzoek 
(BZWO) per 1 januari 2020 op te heffen. De reden is dat alle taken zelfstandig verder (kunnen) gaan 
of elders zijn ondergebracht.  
 

Werkgroep Methodieken 

 Er is verder gewerkt aan een overzicht van alle in gebruik zijnde methodieken binnen  
 Zozijn. Dit is in de zomer van 2019 afgerond, op Kind & Jeugdhulp na. 

 Vanaf 2020 is de werkgroep ondergebracht bij de dienst Zorgadvies & Behandeling  
 (ZAB). 
 
 

 
Het Valpreventieteam werd overal 

ingeschakeld. Ook door de Albert 

Hahnweg voor Harrie van Gelder. 

Met zijn nieuwe rollator loopt 

Harrie meer rechtop dan 

voorheen. De gewichten zorgen 

ervoor dat de rollator niet 

omkiepert.  

Toetsings- en adviescommissie 
onderzoek (TACO) 

 De samenwerking met Hoge- 
  school Saxion is gecontinueerd.  
 In 2019 zijn de onderzoeken  
 uitgevoerd naar Slaap- 
 omstandigheden, Gezinshuizen  
 en een vervolgonderzoek naar  
 Gegevensbescherming. 

 De samenwerking vanuit de sector Kind & Jeugdhulp met het Lectoraat Ethiek van Verbinding met 
Mensen met een Verstandelijke Beperking van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) is 
gecontinueerd. Studenten van de HAN hebben onderzoek gedaan binnen Zozijn, onder meer naar 
de werving van gezinshuisouders. 

 Het langjarige effectonderzoek naar de nieuwe Zozijn zorgprogramma’s liep door. Voor beide 
zorgprogramma’s in het onderzoek heeft een meting plaatsgevonden. 

 Het proces rondom toestemming voor onderzoek, het delen van  
 onderzoeksresultaten en het komen tot meerjarige onderzoekslijnen is verder 
  verbeterd. 

 De TACO is in 2020 een zelfstandige commissie onder supervisie van de  
 directeur ZAB. 

 
Werkgroep Innovatie 

 De wedstrijd voor de Zozijn Vindingrijkheidprijs is georganiseerd. De winnaar 
      van de Vindingrijkheidsprijs 2019 is het initiatief voor de koffiehoek op de markt in 
       Neede.  
       In 2020 gaan de organisatoren verder als Werkgroep Vindingrijkheidprijs. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwimv_HCpMTdAhVHqaQKHaRSDa8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.istockphoto.com/es/ilustraciones/tacos&psig=AOvVaw0o2Z3XmDikoMeetlX6vm_6&ust=1537350785232825
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://discoveringantarctica.org.uk/how-is-antarctica-governed/geopolitics/science-of-antarctica/&psig=AFQjCNE7WvY0vnlOVEB_euoRrpz4UY4gHA&ust=1491566582432410
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL4t_X5o_TAhWIPBoKHaSdCeUQjRwIBw&url=http://www.ntpsrl.biz/indexENG.html&psig=AFQjCNF-bE6MucXlLZd04glBMFbYDKByHQ&ust=1491566905296393
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 Het Zozijn Zorglab bestaat uit: 
- Een innovatieteam dat binnen én buiten Zozijn op zoek gaat naar innovatieve oplossingen. 
- Een uitleenservice waar cliënten en ondersteuners gratis kunnen kennismaken met die 

oplossingen. 
- Een testteam in Doetinchem. Hier testen cliënten, als vorm van dagbesteding, apps en 

apparaten. 
Er wordt veel samengewerkt met collega-organisaties via 
deelname aan het Digital Health Center en via informele, 
landelijke netwerken. 
Intern bestaat er nauwe afstemming met aanpalende 

      diensten, zoals afdeling ICT, nachtdienst en  
de regio’s en sectoren. Dit heeft geleid in 2019 tot het opstellen van een gezamenlijk programma 
Digitale Vaardigheden en Zorgtechnologie van het Zorglab samen met de Zozijnschool, Unit 
Opleiden en afdeling ICT. Vanaf 2020 wordt dit programma uitgevoerd. 
 
Het Zorglab gaat in 2020 verder als zelfstandig onderdeel het programma voor Digitale  
Vaardigheden en Zorgtechnologie onder aansturing van de programmamanager Zorgtechnologie. 

 
 
Testen van nieuwe zorgtechnologieën door cliënten in 

het Zorglab. 

                                                                                    

  Henk                                                                Reinoud 
 

 
 
Werkgroep Kennisontwikkeling 
De werkgroep heeft een overzicht te maken om de samenhang tussen alle 
ontwikkelingen op het brede terrein van kennisontwikkeling in beeld  te brengen. Bij 

gebrek aan directe vragen is de werkgroep in winterslaap gegaan. 
 
 
 

De samenstelling van deze commissie is te vinden in de bijlage van hoofdstuk 5 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiny86O4o_TAhXDuBoKHduRAesQjRwIBw&url=https://www.snapinc.net/solutions/enterprise_content_and_knowledge_management.html&psig=AFQjCNGI7Ft7mf6PovPBYgt93ZBy6Usd1w&ust=1491565894725977
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5.3 Bestuur en toezicht  
 
Governance 
Bij Zozijn zijn de Raad van Toezicht (RvT) en de Raad van Bestuur (RvB) twee afzonderlijke organen 
met ieder een eigen verantwoordelijkheid. De bestuurder is integraal eindverantwoordelijk voor de 
organisatie en de kwaliteit van zorg; de toezichthouders zijn verantwoordelijk voor goed toezicht op de 
besturing, werkgeverschap en advisering.  
RvB en RvT van Zozijn werken volgens de Governancecode Zorg (2016).  
 
Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur is eenhoofdig. De bestuurder staat geregistreerd in NVZD-register op basis van 
zijn accreditatie. De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg.  
De bezoldiging van de bestuurder is conform de WNT (Wet normering van topinkomens) en de NVZD 
richtlijnen en passend voor een organisatie met de omvang en complexiteit als die van Stichting 
Zozijn. De marktconforme en passende bezoldiging geldt ook voor de directeur van de Daniël de 
Brouwerschool.  
De bestuurder legt verantwoording af over de planning- en controlcyclus, de medezeggenschap, de 
financiers en externe stakeholders en het risicobeheersingsysteem. Hij rapporteert niet alleen over 
financiële risico’s, maar ook over kwaliteit van zorg en eventuele risico’s, cliënt- en medewerker-
veiligheid, personeels-beleid, imago- en marktrisico’s en bouwinvesteringen. 
 
Declaraties 
Bij Zozijn declareren bestuurder, directie en management uitsluitend werkelijk gemaakte verblijfkosten. 
De bestuurder heeft in 2019 uitsluitend vakliteratuur gedeclareerd. 
 
De bestuurder beschikt over 4 bestuurscommissies die gevraagd en ongevraagd adviseren over 
strategische beleidsvorming en het sturen op doelen. Op deze wijze is er een geformaliseerd kader 
voor de verschillende strategische vraagstukken die op Zozijn afkomen. 
1. BMR: Bestuurscommissie Management Rapportages 
2. BIM: Bestuurscommissie Informatie Management  
3. BZWO: Bestuurscommissie Zorginnovatie & Wetenschappelijk onderzoek (tot 31-12-2019) 
4. BKV: Bestuurscommissie Kwaliteit & Veiligheid 
 
Gegevens over de juridische structuur en het organigram van Zozijn zijn te vinden in de bijlage 

bij hoofdstuk 5 
Hier zijn ook de samenstelling van de Zozijn directie te vinden en die van commissies, evenals 

een overzicht van notities die vastgesteld zijn in het MO (overleg Raad van Bestuur en 
directeuren) 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Zomerfeest op De Lathmer. 

Het feest werd ingekort tot 1 

dag in verband met de hitte. 

Al konden sommigen daar 

beter tegen dan de meesten.  
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Raad van Toezicht (RvT) 
De RvT richt zich bij het vervullen van zijn taak met name op het belang van de zorgorganisatie als 
maatschappelijke onderneming. De Raad van Toezicht is werkgever van de bestuurder, adviseert en 
is sparringpartner van de Raad van Bestuur. 
 
De samenstelling, onafhankelijkheid, de kwaliteitseisen en de werving van leden van de Raad van 
Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en de bijbehorende reglementen. Naast toezichthoudende en 
bestuurlijke ervaring is er specifieke kennis op het gebied van zorg, financiën & bouwfinanciering, 
personeel/arbeidsrecht en onderwijs. 
 

                    
 
Cees van Boven,    Patricia Assmann        René Collé           Corrie Scholman         Corine de Ruiter 
voorzitter              
 
De Raad van Toezicht heeft gewerkt volgens het toetsingskader RvT met het bijbehorende werkplan 
2019. 
 
De Raad van Toezicht kent 3 commissies (die 2 tot 4 keer per jaar bijeenkomen):  
1. De financiële auditcommissie die contact heeft met de directeur Finance & Control, bij 

bouwinvesteringen en financieringen met de directeur Vastgoed & Bedrijfsdiensten en met de 
externe accountant om de begroting en jaarrekening te bespreken. 

2. De remuneratiecommissie. 
3. De auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid. 
 
De Raad van Toezicht heeft in 2019 4 keer vergaderd, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur.  
In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht het Strategisch beleidsplan 2020 – 2024 uitvoerig 
besproken en goedgekeurd. Hetzelfde geldt ook voor het Strategisch vastgoedplan 2020 – 2026. Over 
beide beleidsstukken is meer te lezen bij 5.1. en 4.1. 
Elk jaar bezoekt de Raad van Toezicht een locatie van Zozijn en in 2019 was dat de dagbesteding van 
de Boterfabriek op de locatie Hof van Twente. Door de ingrijpende verbouwing van die locatie bezocht 
de Raad van Toezicht de cliënten op hun vervangende werkplekken, in Zutphen.  
De Raad van Toezicht heeft gesprekken gevoerd met de voorzitter van de Medezeggenschapsraad 
van de Daniël de Brouwerschool, met de OR en met de centrale cliënten- en verwantenraad. 
 
De Raad van Toezicht beoordeelt zichzelf op periodieke basis. De uitgebreide zelfevaluatie vond 
plaats in het laatste kwartaal van 2018. Aan de orde waren de volgende onderwerpen: samenstelling, 
functioneren RvT, functioneren commissies, informatie voorziening, verloop vergadering, voorzitter 
RvT en samenwerking RvT en bestuurder. 
Met de aanbevelingen van de externe organisatie – Partner in Toezicht –  is de Raad van Toezcht in 
2019 aan de slag gegaan.  
 
Cees van Boven en Patricia Assmann hebben 2 zittingstermijnen vervuld en na 8 jaar afscheid 
genomen. De Raad van Toezicht heeft per 1 januari 2020 een nieuwe voorzitter, Adriaan Jansen. 
 

De samenstelling van de Raad van Toezicht en de in 2019 behandelde onderwerpen zijn te 
vinden in de bijlage bij hoofdstuk 5 
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BIJLAGEN bij / Maatschappelijk verslag 2019 
 

 

BIJLAGEN BIJ HOOFDSTUK 1 – TERUGBLIK OP ZOZIJN IN 2019 
 
Organisatievisie, missie en visie in samenhang met grondhouding ‘In dialoog met elkaar’ 
 

Vertrekpunt Uniek en gelijkwaardig 
Ieder mens is uniek. Dé medewerker, dé cliënt bestaat niet, ieder mens heeft 
zijn eigen persoonlijkheid, geschiedenis, wensen, waarden en normen. 
Tegelijk zijn we allemaal gelijkwaardig. 

Missie 
Waarom bestaan 
we? 

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

Visie 
Wat is ons 
toekomstbeeld? 

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

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

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

 

 
De diensten die Zozijn biedt aan cliënten: 
 

Wonen & logeren Groei & Ontwikkeling 

Ambulante begeleiding Zozijn School 

Dagbesteding & Werken Diagnostiek & behandeling 

 

Zozijn biedt zorg aan de volgende doelgroepen: 

Psychiatrische aandoening Ja1 

Psychosociale problemen Ja1 

Lichamelijke handicap (functiestoornis) Ja 

Verstandelijke handicap  Ja 

Zintuiglijke handicap (functiestoornis) Ja 

Somatische aandoening of beperking Ja1 

Psychogeriatrische aandoening of beperking Ja1 

 

                                                
1 Ja, maar altijd in combinatie met VG/LG of NAH. 
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Als het mogelijk is, ondersteunt Zozijn cliënten in het deelnemen aan activiteiten buiten de zorg-
organisatie. Als dat niet of nauwelijks mogelijk is, zorgt Zozijn ervoor dat de buitenwereld naar de 
cliënten komt. Elk jaar is er bijvoorbeeld een driedaags Zomerfeest op landgoed De Lathmer waar  
ook derden van harte welkom zijn. Wij ontvangen elk jaar een aanzienlijk aantal externe bezoekers. 
 
Belanghebbenden en stakeholders 
Onze interne belanghebbenden zijn: 

 Cliënten 

 Verwanten 

 Cliënten- en verwantenraden 

 Medewerkers 

 Ondernemingsraad. 

 
Onze externe belanghebbenden zijn: 

 Vier zorgkantoren in de driehoek Zwolle – Nijmegen – Winterswijk: 
 1.  Midden-IJssel     Eno 
 2.  Apeldoorn, Zutphen e.o.   Achmea/Zilveren Kruis 
 3.  Arnhem  en Twente    Menzis 

4.  Nijmegen     VGZ 

 Ministerie van VWS 

 Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IJG) 

 82 gemeenten in ons werkgebied, waarvan 36 in het kerngebied (daarnaast enkele via onder-
aanneming) 

 Banken en het Waarborgfonds voor de zorg (WFZ)  

 Koepelorganisatie VGN: Zozijn neemt deel in de bestuursadviescommissies Stelselwijziging, 
Jeugd, Arbeid 

 Cliëntenorganisaties 

 College voor Zorgverzekeringen (CvZ) 

 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 

 Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). 
 
In het kader van ketenzorg onderhoudt Zozijn contacten met: 

 Het speciaal en regulier (passende) onderwijs 

 Centra voor Jeugd & Gezin 

 MEE 

 Diverse Sociale Werkvoorzieningen (en bedrijven en horeca) 

 Woningbouwverenigingen 

 Organisaties in de eerste lijn 

 Zorgboerderijen en een kinderboerderij 

 Ziekenhuizen 

 Brede scholen en Integrale Kindcentra 

 Andere VG-zorginstellingen (als partner en als onderaannemer) en de GGZ en LG 

 Thuiszorg, V&V en Welzijn. 
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BIJLAGEN BIJ HOOFDSTUK 2 – RONDOM DE CLIËNT 
 

 
MEDEZEGGENSCHAP 
 

 

Samenstelling centrale cliëntenraad in 2019 
Naam M/V RVE Regio /Sector 

H. Bannink (voorzitter) V Werken De Graafschap Salland / de Graafschap 

B. Dijkman  M Wonen Neede Salland / de Graafschap 

W. Kock M Wonen Achterhoek en Ambulant Achterhoek & De Liemers 

H. Teeuwsen M Wonen Doetinchem  Achterhoek & De Liemers 

B. Pollmann V Dagbesteding en Werken De 
Liemers Didam 

Achterhoek & De Liemers 

A. Frederiks M Lathmerraad Oost-Veluwe 

T. Taankink V Lathmerraad, in CCR vanaf 
februari 2019 

Oost-Veluwe 

H. Rensink M Op Pad NAH 

 
De centrale cliëntenraad heeft vanaf 2012 een technisch voorzitter: Mevrouw A. Wolters. 
 

Samenstelling bestuur centrale verwantenraad in 2019 

Regio / Sector (Leden) vanuit regio- of 
sectorraad 

Leden vanuit het 
competentiegebied 

Achterhoek & De Liemers H. Neerhof (M)  

Salland / de Graafschap T. Rutten (M) 
J. Wind (M) 

M. Sluiseman (V) 

Oost-Veluwe A. Biezeman (M) 
 

W. Bakker, voorzitter (M) 
R. Eilander (V), vanaf september 2019 

Oost-Veluwe E. Krukkert (M), vanaf april 2019  

Kind & Jeugdhulp P. Meijer (M)  

 6 3 

 
Leden CCR (situatie begin 2020): 

 

Van links naar rechts: 

Staand: Willy Kock (Wonen Achterhoek en Ambulant, overleden 30 april 2020); Henk Rensink (Op 

pad, NAH); Hendrik Teeuwsen (Wonen Doetinchem); Bert Dijkman (Wonen Neede). 

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

Graafschap). 

Niet op foto: Bianca Pollmann (Werken De Liemers, Didam), Tonia Taankink (Lathmerraad Oost-

Veluwe). 
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Leden CVR (situatie begin 2020): 

 

Van links naar rechts: 

Harrie Neerhof (Regio Achterhoek/De Liemers); Arnold Biezeman (Regio Oost-Veluwe); Theo Rutten 

(Regio Graafschap/Salland); Johan Wind (Regio Graafschap/Salland); Monica Sluiseman (Expertise 

communicatie); Wim Bakker, voorzitter (Expertise Financiën). 

Niet op foto: Peter Meijer (Sector Kind & Jeugd), Eric Krukkert (Oost-Veluwe), Ria Eilander (Expertise 

communicatie. 

 
 

 
INZENDERS VINDINGRIJKHEIDPRIJS 2019 
 

 
 

1. Lutie Imminga (vertegenwoordigd door Wicher 
Jansen), regio Oost-Veluwe  

Rondleiding voor stafdiensten op De Lathmer  

2. Karien ten Dam en cliënt Cisca Hovenga, DB 
Oude IJssel, Wilp 

Robotkat helpt met stoppen met roken 

3. Marlon Reuvers, Zozijn School  Zandloper, om bewegen te stimuleren 

4. Inge van Schepen, Haarstraat, Holten Shantala-massage (introductie) 

5. Agnes Geerdink, ambulantteam Berkelland  De Koffiehoek, weekmarkt Neede (winnaar) 

6. Ine Visser, Wonen Didam   Combineren Digibord en Mijn Eigen Plan 

Rondleiding deel stafdiensten (Lutie rechts).                    Robotkat helpt Cisca met stoppen met roken. 
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Zandloper, om in allerlei 
situaties meer en langer te 
bewegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Shantala massage. 
 

 
Combineren Digibord en Mijn Eigen Plan. 

 
 

 
 
 
 

De Koffiehoek, Neede. 
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KWALITEIT 
 

 
Overzicht incidenten Cliëntenzorg 
In 2019 zijn in totaal 7.057 incidenten cliëntenzorg geregistreerd. De meeste incidenten vallen in de 
categorie ‘grensoverschrijdend gedrag’, (4.273). Daarna volgt de categorie ‘medicatie-incidenten’, hier 
zijn 1.371 meldingen van gemaakt. De aantallen tonen een lichte daling.  
Volgens de regeling worden incidenten besproken in de zorgteams. Zo nodig treffen wij verbeter-
maatregelen om dergelijke incidenten te voorkomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verbeterpunten bij interne audits 
In 63 audits (71,5% van het totaal) werden 
verbeterpunten geconstateerd. Het totaal aantal 
verbeterpunten bedroeg 230, verdeeld naar 
categorie. 
In vergelijking met 2018 is het totaal aantal 
verbeterpunten ten opzicht van het totaal aantal 
gehouden audits iets gedaald, dat is een goede 
ontwikkeling.  

 

 
 
 
 
  

Bevindingen uit interne audits 2019 Aantal 

Risico's en begeleidingsafspraken in het 
ECD 32 

Werken aan doelen in het ECD 23 

Evalueren, bespreken en bijstellen van het 
zorgplan 23 

BIG handelingen en –(transfer)protocollen 
in ECD 17 

Huisregels 16 

Afspraken rondom medicatie in het ECD 13 

Zorgplan met akkoord in het ECD 13 

Vrijheidsbeperkende maatregelen 13 

Opvolging medicatierichtlijnen 12 

Omgaan met privacy, cliëntgegevens, 
informatiebeveiliging 11 

BIG bevoegd- en bekwaamheid 10 

Bedrijfshulpverlening, brandpreventie, 
legionellapreventie 9 

Afspraken over informele zorg in het ECD 8 

Werkbegeleiding- R&O gesprek 8 

Afspraken rondom medisch handelen 7 

Controle tilbanden 5 

Werken met Jaarplannen 3 

Preventie en hantering van geweld in de 
zorgrelatie 2 

Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling 2 

Omgaan met incidenten en –meldingen 1 

Opvolging interne audits 1 

Veiligheidsorganisatie RVE 1 

Introductie en inwerken nieuwe 
medewerkers 0 

Hygiënerichtlijnen, preventie infectieziekten 0 

Prik-, snij-, bijt- en spatincidenten 0 
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KLACHTEN EN ONVREDE 
 

 
 

Samenstelling Klachtencommissie per 31 december 2019 

Naam Lid Aandachtsgebied M/V 

Mr. C. (Cees) Samson voorzitter (jurist) M 

J. (Janneke) Hazelhorst lid (gedragsdeskundige) V 

J. (Joop) Stremmelaar lid (op voordracht cliënten-/verwantenraad) M 

M. (Marian) Verhoeven lid (op voordracht cliënten-/verwantenraad) V 

I. (Ineke) Wellian-Mulder lid (op voordracht Ondernemingsraad)  V 

 
In het verslagjaar is Esther Broekman afgetreden. 
 
 

Samenstelling Meldpunt Meldingen en Klachten per 31 december 2019 

M. (Mieke) Gondrie vertrouwenspersoon cliënten en verwanten V 

D. (Diny) Liethoff vertrouwenspersoon medewerkers V 

M. (Marcel) Oostenbrink  vertrouwenspersoon medewerkers (ev. ook cliënten en 
verwanten) 

M 

 
P. (Peter) van Leusden is functionaris Meldpunt Klachten en Onvrede en eerste aanspreekpunt voor 
klachten. Hij zorgt voor mediation en eventueel het doorsturen van een klacht naar de Klachten-
commissie. Hij is ook de functionaris die verbonden is aan de Zozijn Klokkenluidersregeling. 
Y. (Yvonne) Bos verzorgt het secretariaat van het Meldpunt Klachten en van de Klachtencommissie. 
 
Uitsplitsing naar regio, cliënt/ verwant, medewerker/ anders en Kind & Jeugdhulp. 
Let op: de gegevens betreffen zowel het domein Wlz als het gemeentelijk domein.  
‘Anders’ kan bv. betekenen: buurtbewoners. 
 

Achterhoek / Liemers Cliënt  Medewerker Verwant Anders Totaal 

Bejegening  2 1     3 

Communicatie    1 1   2 

Overlast         0 

Persoonlijk probleem 6   1   7 

Samenwerking    3 1   4 

Zorg & ondersteuning 5 1     6 

Veiligheid         0 

Totaal 13 6 3 0 22 

 
 

Oost-Veluwe Cliënt  Medewerker Verwant Anders Totaal 

Bejegening        1 1 

Communicatie    1     1 

Overlast         0 

Persoonlijk probleem 2 1 1  4 

Samenwerking    5     5 

Zorg & ondersteuning 7 2 1   10 

Veiligheid     1   1 

Totaal 9 9 3 1 22 
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Salland / Graafschap Cliënt  Medewerker Verwant Anders Totaal 

Bejegening    1     1 

Communicatie      1   1 

Overlast       1 1 

Persoonlijk probleem 1   1   2 

Samenwerking      2 1 3 

Zorg & ondersteuning 6   1   7 

Veiligheid   2     2 

Totaal 7 3 5 2 17 

 
 

Sector NAH Cliënt  Medewerker Verwant Anders Totaal 

Bejegening          0 

Communicatie          0 

Overlast         0 

Persoonlijk probleem 1       1 

Samenwerking          0 

Zorg & ondersteuning       1 1 

Veiligheid         0 

Totaal 1 0 0 1 2 

 
 

Sector Kind en 
Jeugdhulp Cliënt  Medewerker Verwant Anders Totaal 

Bejegening          0 

Communicatie  1       1 

Overlast         0 

Persoonlijk probleem         0 

Samenwerking          0 

Zorg & ondersteuning       1 1 

Veiligheid         0 

Totaal 1 0 0 1 2 

 
 

Centraal Cliënt  Medewerker Verwant Anders Totaal 

Bejegening          0 

Communicatie    1     1 

Overlast         0 

Persoonlijk probleem         

Samenwerking          0 

Zorg & ondersteuning        

Veiligheid         0 

Totaal 0 1 0 0 1 
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BIJLAGEN BIJ HOOFDSTUK 3 – DE MEDEWERKER  
 
 

 
MEDEWERKERS IN CIJFERS 2019 en voorgaande jaren 
 

 
Instroompercentage 
medewerkers 

2019 2018 2017 2016 

Fte gemiddeld  1.585 1.549 1.526 1.507  

Fte instroom 104,67 74,7 43 27 

% instroom 6,6 4,8 2,8 1,8 

 

 

Verzuimpercentages Zozijn Landelijk regio (nieuw) 

2016 5,6 5,7 5,5 

2017 6,4 5,8 5,8 

2018 6,8 6,3 6,3 

2019 6,5 6,4 6,2 

 

Verdelingspercentage Ondersteunend Primair 

2017 13,2 86,8 

2018 12,3 87,7 

2019 12,8 87,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Uitstroompercentage 
medewerkers 

2019 2018 2017 2016 

Fte gemiddeld  1.585 1.549 1.526 1.507  

Fte uitstroom 137,8 142,1 108 64 

% uitstroom 8,7 9,2 7,1 4,2 
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Uitgevoerde scholing in aantallen in 2019 

Trainingen 2019 Aantal trainingen Duur in uren per 
training 

Aantal deelnemers 
voldaan 

E-learning 

Algemene computervaardigheden 127 

Bedrijfshulpverlening (BHV) 2019 50 

Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) ONS 2019 1.710 

Epilepsie 9 

Eten en drinken zonder problemen 9 

Medicatie nieuw 2019 207 

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 21 

Training voor nieuwe medewerkers 

Werken bij Zozijn 9 9,5 - 19 100 

Trainingen in relatie met een wettelijk kader of kwaliteitseis 

Aandachtsfunctionaris 
ZORG 

4 2 34 

Beroepscode, richtlijnen 
en tuchtrecht 

3 10 40 

EVC traject K&J 
voorbereiding traject 

2 2 48 

EVC traject K&J 
individuele intake 

48 0,5  48 

Medicatie scholing 
taakhouders Oost 
Veluwe 

2 2 24 

Verpleegtechnische 
vaardigheden BIG 
trainers 

1 8 10 

In aanvulling op bovenstaande trainingen zijn er ook nog vele trainingen uitgevoerd in het kader van 
teamreflectie. Zo vindt er binnen Zozijn veel (team)reflectie en (begeleide) intervisie plaats. Deze worden 
binnen de regio’s en sectoren georganiseerd, bijvoorbeeld met behulp van teamcoaches.  

FOCUS Trainingen (veilig verbinden vanuit vertrouwen) 

Basistraining 3-daagse 9  19,5 76  

Herhalingstraining 3-
daagse 

40 3,5 356 

Basistraining 2-daagse 3 17 27 

Herhalingstraining 2-
daagse 

6 3,5 57 

Maatwerktraining 24 1 - 12 194 

Maatwerktrainingen: 
− in primaire zorg specifiek doelgroep- of cliëntgericht 
− voor schoonmaakmedewerkers, uitzendkrachten en verwanten 
− voor managers. 

Techniekentraining 3 1 – 4 15 

Train-the-trainer follow-
up 

1 14 8 

Veilig werken (onderdeel 
van de training intensieve 
gezinsondersteuning 

1 13 11 

 

Overige trainingen in 2019 
Ambassadeurschap  8 6 55 

Basiscoaching 1 26 6 

Basiscoaching maatwerk 
Oost-Veluwe 

3 14 17 

Basiscursus NAH 2 28 19 

Coaching verdieping 1 6 7 

Coaching/intervisie regio 
Oost-Veluwe  

9 2 36 

Eten en drinken zonder 
problemen 

1 2 8 

Excel beginners 1 12 7 

Excel specialist 2 12 19 

Floorplay intro 1 6,5 1 

Spel en Floorplay  1 19,5 13 



 12 

Sensorische 
informatieverwerking in 
de praktijk van Floorplay 

1 19,5 14 

Intensieve 
gezinsondersteuning 

1 8 - 18 dagdelen 9 

Verdiepende module voor medewerkers Kind & Jeugdhulp die werken in gezinnen met de volgende modules: 
Communicatie, Oplossingsgericht werken, Systeemgericht werken, Veilig werken en Wet- en regelgeving 
(vanuit vertrekpunten Grondhouding en Dialoog). 

Landstede 
praktijkleerroute 

1 In totaal 3 jaar 8 

Mbo-4 in company (ROC 
Twente) 

1 In totaal 3 jaar 16 

Oplossingsgericht 
Werken NAH / VG 

1 22 8 

Oplossingsgericht 
Werken verdieping 

3 6 36 

Systeemgericht werken 1 12 10 

Psychiatrische 
problematiek NAH / LVB 

2 10,5 22 

Psychiatrische 
problematiek 
KWINT/TERTS 

8 10,5 108 

Werkbegeleider 
studenten 

4 14 36 

Zorgprogramma TERTS 2 9 9 
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BIJLAGEN BIJ HOOFDSTUK 4 – WAT WE NODIG HEBBEN VOOR 
CLIËNTEN EN MEDEWERKERS 

 

 
WAAR WE WONEN EN WERKEN 
 

 
 

Regio Oost-Veluwe 

Nieuwbouw IB 3 en 4 

 

Voorbereiding nieuwbouw IB 5 

 

Voorbereiding nieuwbouw Dorpshuis  

Nieuwbouw 44 plaatsen. In gebruik name: eind 2020. 

 

Nieuwbouw 22 plaatsen. Bouw 2021, gereed 2022. 

 

Nieuwbouw 20 plaatsen t.b.v. uitbreiding dagbesteding en 

ontspanning/recreatie. Bouw 2021, gereed 2022.  

 

Regio Salland / de Graafschap en sector NAH 

Deventer, voormalige Auping fabriek 

 

- Nieuwbouw 36 plaatsen wonen en 12 plaatsen dagbesteding. 

- Voor vervanging Charles Rochussenstraat en Hendrik 

Werkmanweg te Deventer. 

- Verwachte realisatie 2020/2021. 

Zutphen, Markolle - 20 plaatsen NAH (huur). 

- Verbouw/oplevering 2020. 

 

Regio Achterhoek / De Liemers en sector Kind & Jeugdhulp 

Doetinchem Voorbereiding zorgpark voor intensieve zorg (inschrijving 

aanbesteding). 

Doetinchem, Heijermansstraat - Realisatie nieuwbouw 23 plaatsen wonen en circa 8 plaatsen 

dagbesteding (huur).  

- Vervangende bouw voor locatie De Huet. 

- Ingebruikname 2021. 

Lichtenvoorde, IKDC - Dagbehandeling en dagbe.steding Kind & Jeugdhulp. 

- Ingebruikname 2022/2023 

Ulft, Kerkstraat - Realisatie nieuwbouw 29 plaatsen wonen (huur).  

- Vervangende bouw Dr. Hengelstraat te Ulft. 

- Ingebruikname 2021. 

 
 

 
GEGEVENSBESCHERMING 
 

 

Activiteiten voorbereid, uitgewerkt en afgehandeld in 2019 / onder toezicht van Functionaris 
Gegevensbescherming, voorbeelden: 
Verwerkingsregister Bevatte per 31-12-2019 138 verwerkingen. Uiteraard is dit nooit een definitief 

register, want er zullen altijd wijzigingen en aanvullingen zijn. Of er vallen 
verwerkingen af omdat die uitgefaseerd worden of omdat door een nieuwe 
werkwijze 2 verwerkingen voortaan 1 verwerking zijn. Niet voor elke 
verwerking is een verwerkingsovereenkomst nodig. Voorbeeld: een louter 
interne verwerking. 

Verwerkingsovereenkomst, 
met Zozijn als verwerkings-
verantwoordelijke 

Eind 2019 stond de teller op: 

 80 getekende verwerkersovereenkomsten. 

 10 overeenkomsten hebben we nog niet getekend terug ontvangen. 

 Als een partij weigert een verwerkingsovereenkomst te tekenen, en wij 
kunnen die partij niet op korte termijn vervangen zonder schadelijke 
gevolgen voor Zozijn, dan leggen wij in een brief hun weigering vast én de 
verplichting die een verwerker heeft om aan zo’n overeenkomst mee te 
werken.  

Verwerkingsovereenkomst met 
Zozijn als verwerker 

Niet elke partij heeft zijn overeenkomsten al geregeld. In dat geval kunnen 
wij iets aanbieden.  
Eind 2019 had Zozijn als verwerker: 

 10 overeenkomsten. 
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Uitwisselovereenkomst  Conform dringend advies Autoriteit Persoonsgegevens (AP) – Een 
overeenkomst tussen 2 verwerkingsverantwoordelijken met afspraken over 
beveiliging, informatie delen en wat te doen bij een datalek. Te gebruiken bij 
bv. andere zorgaanbieders, van zorginstellingen (ook zorgboerderijen) tot de 
zelfstandige werkende fysiotherapeut. Begin 2019 is gestart met het gebruik 
van deze overeenkomst. F&C stuurde in de loop van het jaar 219 
overeenkomsten uit, waarvan eind 2019 150 getekend waren. Van de 55 
overeenkomsten die ZAB stuurde waren er 31-12-2019 46 getekend retour. 

Bewaarbeleid Actualisering, concept. 

Protocol videopnames  

Back-up beleid ICT Actualisering, concept. 

Gegevensbeschermings-
effectbeoordeling 

Of: Data Protection Impact Assessment (DPIA), een verplichte beoordeling 
van risicovolle verwerkingen. Er is een format geadopteerd en in de praktijk 
blijkt dit goed te werken. In 2019 werden er 4 afgerond: Verzuimmanager, 
YouForce, iProva en Camerabewaking.  

Presentaties Binnen en buiten Zozijn. Gaat in 2020 door. 

Adviezen Gevraagd en ongevraagd, binnen en buiten Zozijn. 

Behandeling klachten en 
uitgingen van onvrede 

Zie het Maatschappelijk deel en de tabel hierna. 

Register datalekken Zozijn dient een complet register bij te houden. Het is aan de FG om te 
beoordelen of een datalek ook bij de AP gemeld moet worden.  

Factsheets Whatsapp, Foto’s e.d., Nieuwsbrief, Tips voorkantoor en thuis, Zorgmail, 
datalekken (2x), werken vanuit huis, persoonsgegevens verwerken 

Privacy assessments (0-
meting) 

In 2019 werden de volgende assessments afgerond: CCR/CVR, OR, F&C, 
Vastgoed, Facilitair en ICT. 

Geheimhoudingsverklaring 
t.b.v. cliënten 

Samen met cliënt en jobcoach opgesteld. 

Instructie inzage logfiles  

Toestemmingsformulier 
beeldmateriaal 

Enigszins geactualiseerd. 

Onderzoeken Saxion studenten deden onderzoek naar hoe medewerkers een vragenlijst 
lezen / invullen / begrijpen. Aan de hand hiervan volgde een Zozijn-brede 
enquête.  

Audits Interne audits zijn uitgebreid met vragen over de kennis en kunde op het 
gebied van gegevensbescherming. 

Daniël de Brouwerschool Verwerkingsregister verder vullen. 

 Adviseren verwerkersovereenkomsten. 

 

Klachten over omgaan met persoonsgegevens 2019 

Omschrijving Toelichting Gegrond / 
Ongegrond 

Aanpak 

Moeder bemerkt dat 
vader (geen ouderlijk 
gezag) informatie heeft 
die mogelijk via Zozijn bij 
de vader is 
terechtgekomen. 

Vader weet waar kind woont 
bij Zozijn (woning). Volgens 
moeder kan dit alleen als een 
medewerker (ev. kennis van 
vader) dit heeft opgezocht in 
dossier. Moeder wil weten wie 
in het dossier is geweest. En 
of er ook iemand bij is die niet 
direct met het kind te maken 
heeft. (Die medewerkers 
weten mogelijk niet dat de 
vader geen ouderlijk gezag 
heeft.) 

De klacht is in 
behandeling 
genomen. Als 
het juist is, is dit 
ook een ernstig 
datalek. 

Er was  nog geen richtlijn 
‘inzage log files’. Dit was het 
eerste verzoek daartoe. Op 
verzoek van de FG heeft 
ZAB per omgaande een 
richtlijn opgesteld. Deze is 
gedeeld met moeder en 
betrokken manager. De 
manager heeft de logfiles 
aan de moeder 
overgedragen. Begin 2020 
meldde de moeder dat er 
geen vreemde zaken zijn 
ontdekt in de log files. 

Moeder wil inzage in 
dossier kind. Medewerker 
weigert dit. 

Moeder kon als medewerker 
eerder wel in dossier eigen 
kind. Door aanscherpen 
autorisatie is dat vervallen.  

Klacht is in 
behandeling 
genomen. 

Blijkt uiteindelijk een 
misverstand. Actuele ‘inzage’ 
kan ook gegeven worden 
door regelmatig de 
dagrapportage te mailen. Zo 
is het tenslotte ook 
ingeregeld. 

Ouder van niet-cliënt is 
bezorgd dat cliënt van 
Zozijn opeens bij haar 
kind voor de deur zal 
staan. 

De jeugdige Zozijn cliënt heeft 
de dochter al eerder gestalkt. 
En kondigde al eerder via 
social media zijn bezoek aan.  

Bezorgdheid is 
gegrond. 

FG neemt zaak op met 
manager. Die onderzoekt of 
mobiliteit van Zozijn cliënt 
zodanig is dat hij onbemerkt 
kan afreizen naar de Betuwe. 
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Nee, is niet het geval. En er 
zijn duidelijke afspraken 
m.b.t. het gebruik van social 
media. Manager heeft 
contact met ouder. Die laat 
FG weten tevreden te zijn. 

  
Datalekken 2019

Onjuiste mail (inhoud of ontvanger)

Onjuiste actie in/via ECD

Onjuiste actie via printer (bv.
verkeerde code)

Op papier (bv. schriftje met
dagrapportages verloren)

Hardware gestolen/verloren

Onjuiste inzage in
medewerkergegevens

Account gehackt

Camera(bewaking), onterecht toegang
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WAAR WE HET VAN BETALEN 
 

 

Algemene gegevens 

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Zozijn Zorg 

Rechtsvorm Stichting 

Adres Molenallee 50 

Postcode 7384 AN 

Plaats Wilp (GLD) 

Telefoonnummer 088 575 3000 

Nza nummers 300-569, 300-571, 300-572, 300-2020 en 300-2757 

Nummer Kamer van Koophandel 08113086 

E-mailadres info@zozijn.nl 

Websites www.zozijn.nl en www.medezeggenschap.zozijn.nl 

 

Cliënten, productie, personeel en opbrengsten Zozijn Zorg per 31 december 2019 

Kerngegevens Aantal/bedrag Aantal/bedrag 

Cliënten/productie/capaciteit 2018 2019 

Aantal intramurale cliënten op 31 december* 1.065 1.056 

Aantal VPT cliënten op 31 december 44 41 

Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december 1.065 1.065 

Aantal extramurale cliënten (excl. cliënten dagact.) op 31 december ** 1.701 1.763 

Aantal cliënten dagactiviteiten (excl. intramurale cliënten) op 31 december ** 1.246 1.327 

Aantal verblijfsdagen * 406.934 401.398*** 

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar  267.667 271.044 

Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar (excl. intramurale cliënten) 297.501 309.549 

Personeel   

Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december (excl. stagiaires/WAO’ers) 2.199 2.249 

Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december 
 (excl. stagiaires en WAO’ers, incl. meeruren, overuren en uurloners) 

1.598 1.651 

Bedrijfsopbrengsten   

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 133.508.119 143.181.258 

Waarvan opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning  131.791.696 140.890.004 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten  924.021 1.420.958 

* Inclusief dagactiviteiten aan cliënten woonachtig bij Zozijn.  
** Extramurale cliënten kunnen zowel individueel begeleid worden als wel groepsbegeleiding ontvangen. 
*** waarvan 13.772 GVT 

 
Resultaatratio  

Resultaatratio is een kengetal waarin de verhouding wordt weergegeven tussen het resultaat en het 
totale budget. Het is van belang om een positieve resultaatratio te hebben. 

2018 2019 

Resultaatratio AWBZ - gefinancierde resultaten 1,11% 3,32% 

 
Liquiditeit  

Liquiditeit is een weergave van de verhouding tussen vlottende activa (= kasgeld en tegoeden & 
beleggingen die snel in geld omgezet kunnen worden) en vlottende passiva (= kort vreemd vermogen).  
Dit geeft de mate weer waarin een organisatie aan haar kortlopende verplichtingen kan voldoen. 

2019 2019 

Liquiditeit 113,14% 112,23% 

 
Solvabiliteit/Weerstandsvermogen 

Solvabiliteit is het weerstandsvermogen van de organisatie, uitgedrukt in een percentage van het 
risicobudget. Hiermee wordt de soliditeit van de organisatie op de langere termijn beoordeeld. 

2018 2019 

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/balanstotaal) 23,21% 26,28% 

Weerstandsvermogen (totaal eigen vermogen/totaal opbrengsten) 24,72% 27,40% 

 
 

 

 

mailto:info@zozijn.nl
http://www.zozijn.nl/
http://www.medezeggenschap.zozijn.nl/
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COMMISSIES  
 

 

Geneesmiddelencommissie  
Yvonne Boog Voorzitter 

Anita van der Wal coördinator farmacie 

Frans Kuypers apotheekhoudend huisarts 

Derk Jan Seckel apotheker 

Elisa de Boer manager regio Salland / Graafschap 

Elize Zeen coördinerend ondersteuner regio Oost-Veluwe 

Marita Olde Hanhof apotheek praktijk Kuypers 

Titia Kranenburg arts verstandelijk gehandicapten 

Roos Voskamp manager regio Oost-Veluwe 

 

 

 

 

 
 

 

Bestuurscommissie Zorginnovatie & Wetenschappelijk onderzoek (BZWO) 

  Werkgroepen 
Ivo Veldman Voorzitter  Wetenschappelijk onderzoek/Taco, Innovatie  Vinding-  

   rijkheidprijs  Kennisontwikkeling  Begeleiden Saxion 

Lysanne Bolink   Innovatie  Vindingrijkheidprijs 
Annelies Donderwinkel   Innovatie  Vindingrijkheidprijs 
Ria Jansen   Kennisontwikkeling  Taco 
Muriël Klaassen    Methodieken 
Mayke Pastoors  Wetenschappelijk onderzoek/Taco 
Geerke Simons ambtelijk secretaris  Methodieken  Innovatie  Taco  Begeleiden Saxion 

Saskia Stienezen   Wetenschappelijk onderzoek 
Bram Woonink   Methodieken  Vindingrijkheidprijs 
De BZWO is per 31-12-2019 opgeheven. De activiteiten gaan verder in diverse werkgroepen. 

Bestuurscommissie Kwaliteit & Veiligheid (K&V) 

Yvonne Boog voorzitter 

Hanneke te Beest manager ARBO en preventiemedewerker 

Wilko Brom informatiemanager 

Diane Onnink manager Bestuursbureau/Kwaliteitsbureau 

Ivonne  van Hengel verslaglegging 

Bestuurscommissie Informatie Management (BIM) 

Dirk Venema voorzitter 

Hans de Groot manager ICT (informatieadviseur ICT) 

Wilko Brom informatiemanager 

Gideon Elshof manager business control (informativeadviseur F&C) 

Maaike Kruitbosch manager paramedie (informatieadviseur ZAB) 

Vacature Informatieadviseur PO&O (informatieadviseur PO&O) 

Bestuurscommissie Management Rapportages (BMR 

Marcel Wijnands voorzitter 

Diane Onnink Bestuursbureau 

Gijs Waardenburg RVE-manager 

Wilma Becker RVE-manager 

Margaretha Boonen (t/m augustus 2029) adviseur Financiën & Bedrijfsvoering 

Erik Hafkamp (vanaf september 2019) RVE-manager 

Colinda Kuijpers manager Personeelsservice 

Yvonne Boog directeur Zorgadvies & Behandeling  

Bennie Horstink stafmedewerker managementinformatie 

Gideon Elshof manager Business Control 

Wilko Brom projectleider ICT 
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BESTUUR EN TOEZICHT 
 

                                                                                                                                                                                            
De juridische structuur van Stichting Zozijn ziet er per 31 december 2019 als volgt uit:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Stichting Zozijn Beheer  

(beheermaatschappij) 

Raad van Toezicht / Raad van Bestuur 
Statuten gedeponeerd 2017 

Vestigingsplaats Voorst 
Doel het bieden van cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg aan 

mensen met een beperking) 

 

Stichting Zozijn Zorg 

(werkmaatschappij) 

 

Daniël de Brouwerschool 
(werkmaatschappij) 

 

Bevoegd gezag  
Raad van Bestuur Zozijn / Directeur 

Statuten vastgesteld juni 2009 
Vestigingsplaats Voorst 

Doel onderwijs bieden waardoor de 
leerlingen zich ontwikkelen en zo zinvol 
mogelijk kunnen samenleven met hun 

omgeving 

Raad van Bestuur / Directeuren 
Statuten gedeponeerd 2017 

Vestigingsplaats Voorst 
Doel het bieden van cliëntgerichte 

veilige en betaalbare zorg aan mensen 

met een beperking) 
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Informatie over organisatiestructuur en besturingsmodel Zozijn Zorg per 31 december 2019  
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Samenstelling Raad van Bestuur en Directeuren 31 december 2019 

Naam Bestuursfunctie M/V 

Dr. P.L. Vriesema * Bestuurder M 

Drs. J.H.A. Andriessen MMC  Directeur regio Salland/De Graafschap en sector Niet Aangeboren 
Hersenletsel 

M 

E.F.M. Schiele-Jansen Directeur Personeel, Organisatie & Opleiding V 

Y.J. Boog Directeur Zorgadvies en Behandeling  V 

H.W. Loman Directeur regio Achterhoek/De Liemers en sector Kind & Jeugdhulp M 

B.J.M. de Lange Directeur regio Oost-Veluwe M 

D.S. Venema Directeur Vastgoed en Bedrijfsdiensten M 

M.W.A. Wijnands MSc Directeur Financiën & Control M 

Drs. D. Onnink Secretaris Raad van Bestuur & Bestuursbureau V 

Lisette van Keulen is secretaresse van de Raad van Bestuur 

 
* De Bestuurder heeft geen nevenfuncties en er is geen belangenverstrengeling. 
 

Directie van Zozijn Zorg, van links naar rechts: Dirk Venema, Marcel Wijnands, Bert de Lange, 
Yvonne Boog, Peter Vriesema, Diane Onnink, Henk Loman, Lisette van Keulen, Jan Andriessen, 
Diana Schiele. 
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Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2019 

Naam en hoofdfunctie Bestuursfunctie / 

aandachtgebied 

M/V Overige nevenfuncties 1e benoeming / 
moment van 
aftreden 

Bijgewoonde 
vergaderingen 

 
Drs. C.B. Van Boven 
Bestuursvoorzitter 
Woonzorg Nederland 

 

Voorzitter  
Audit cie. Financiën & 
Vastgoed 

 

M 

 
Voorzitter Investment Committee 
Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij 
Drechtsteden 
Voorzitter dagelijks bestuur De 
vernieuwde Stad 
Lid RvT de Meervaart 
 

 
1 november 
2011 / 
1 november 
2019 

 
3 
+  

bezoekdag 

 
Dr. P. Assmann 
Specialist 
Ouderengeneeskunde 
Zorggroep Zuid 
Gelderland 

 
Lid 
Daniël de Brouwer-
school 
Voorzitter audit cie.   
Kwaliteit &n Veiligheid 

 

 
V 

 
Voorzitter Raad van Toezicht 
Stichting Zorgrésidence Regina In 
Velp 

 
1 november 
2011 / 
1 november 
2019 

 
4 
+  

bezoekdag 

 
Prof. Dr. C.de Ruiter 
Hoogleraar Forensische 
Psychologie Universiteit 
Maastricht 
 

 
Lid 
Audit cie. Kwaliteit & 
Veiligheid 

 
V 

 
Eigen Consultancy bedrijf 
Corine.de.Ruiter te Maastricht 

 

 
29 maart 2017/ 
29 maart 2021 

 
3 
+ 

bezoekdag 

 
Drs. C.A.M.P. 
Scholman 
Directeur P&O UMC 
Utrecht. 
Vanaf 1 sept. 2019 
Director HR Heineken 
Group voor Heineken 
International organisatie 
 

 
Lid 

OR 
Voorzitter cie. 
Governance &  HR 

 
V 
 

 
Voorzitter van de Raad van 
Commissarissen van Partou 

 

 
1 juli 2013 / 
1 juli 2021 

 
4 
+ 

bezoekdag 
 

 
Drs. R. Collé RC 
Directeur René Collé 
Consultancy & Interim-  
Management 
Vanaf 15 okt. 2019 
CEO Conservatrix NV 
 

 
Lid 
Voorzitter audit cie. 
Financiën & Vastgoed 

 
M 

 
Directeur René Collé Consultancy & 
Interim-  Management  

 
1 juli 2013 / 
1 juli 2021 
 

 
3 
 
 

(Beleids)onderwerpen, behandeld door de Raad van Toezicht in 2019 

Toezichtskader en werkplan 2019 Raad van Toezicht 

Jaarplan Zozijn 2019 

Jaarverslag 2018 

Kwaliteitsrapport 2018 

Jaarverslag 2018 functionaris gegevensbescherming 

Jaarrekening 2018 Zozijn Beheer en Zorg, inclusief accountantsverklaring 

Jaarrekening + controleverklaring 2018 Daniël de Brouwerschool 

Begroting 2020 en meerjarenraming 2020 

Toezichtskader en werkplan 2020 Raad van Toezicht 

Strategisch beleidsplan 2020-2024 

Kaderbrief 2020 

Managementletter 2019 

Treasury jaarplan 2020 

Vergaderingen en werkbezoek 

6 maart 

22 mei 

3 oktober + werkbezoek 

11 december 
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Overzicht van in 2019 vastgestelde notities (directie) 
 

 
 

 Planning & Control cyclus 

 Notitie ‘Duurzaam Zozijn’ 

 Inkoopbeleid Zozijn 

 Strategisch informatieplan 

 Notitie functioneel beheer 

 Werkplan ICT 2019-2021 

 Beleid informatiebeveiliging en gegevensbescherming 

 Notitie vergaderapplicatie 

 Notitie RI&E 

 Werkkostenregeling 

 Strategisch personeelsbeleid 

 Systeembeoordeling en auditplan HKZ 

 Kwaliteitsrapport 

 Leerling-stage beleid 

 Protocol vervoer bij weeralarm 

 Jaarverslag 2018 

 Protocol fysieke fixatie 

 Investeringsbegroting 2019 

 Notitie strategische inkoop 

 Notitie gevolgen Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 

 Rookbeleid 
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Afkortingen 
 

 
AMK – Advies- en meldpunt kindermishandeling 
AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming 
AO – Administratieve Organisatie 
AO/IC regeling – Administratieve Organisatie/Interne Controle 
BIG – Wet BIG, de wet op de individuele beroepen in de gezondheidszorg 
BJZ – Bureau Jeugdzorg 
Bopz – Wet Bopz, de wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, vanaf invoering 2020 Wet Zorg & Dwang 
CBO – Centraal Begeleidingsorgaan (intercollegiale toetsing, TNO) 
CCE – Centrum voor Consultatie en Expertise (bij meerzorg) 
CCR – Centrale cliëntenraad 
CPS – Cliëntvolgend personeelsplanning systeem 
CVR – Centrale verwantenraad 
CvZ – College voor zorgverzekeringen 
ECD – Elektronisch cliëntendossier 
EZZ – Extreme zorgzwaarte (meer zorg nodig dan opgenomen in ZZP) 
GGZ – Geestelijke gezondheidszorg 
GHZ – Gehandicaptenzorg 
GVT – Gezinsvervangend tehuis  
HKZ - Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector 
IBC/FWG – Interne bezwarencommissie Functiewaardering gezondheidzorg 
IC – Interne controle 
ICT – Informatie en Communicatietechnologie 
IGJ – Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd 
KMS - Kwaliteitmanagementsysteem 
LG – Lichamelijk Gehandicapten 
MEE – MEE staat voor meedoen, meedenken, enz. (vh. sociaal-pedagogische diensten) 
MIC – Meldingen Incidenten Cliënten 
MO – Management overleg van Zozijn 
M&M – Middelen en maatregelen 
MPT – Modulair Pakket Thuis (Wlz) 
NAH – Niet Aangeboren Hersenletsel 
NVTZ – Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen 
NZVD – Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg 
NZa – Nederlandse Zorgautoriteit 
P&C – Planning & control 
PGB – Persoonsgebonden budget 
R&O – Resultaat- en ontwikkelingsgesprekken 
RvB – Raad van Bestuur 
RVE – Resultaatverantwoordelijke eenheid (eenheid waarvoor manager verantwoordelijk is) 
RvT – Raad van Toezicht 
RI&E – Risico Inventarisatie en Evaluatie 
SOEC – Stichting Opleidingserkenningen Care 
SKJ – Stichting Kwaliteitsregister Jeugd 
VG – Verstandelijk Gehandicapten 
VGN – Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 
VWS – Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Wajong - Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 
Wfz – Waarborgfonds zorg 
Wlz – Wet langdurige zorg (opvolger AWBZ) 
Wmcz – Wet medezeggenschap voor cliënten zorginstellingen 
Wmo – Wet maatschappelijke ondersteuning 
WOR –Wet op de ondernemingsraden 
Wsw – Wet sociale werkvoorziening 
WTZi – Wet Toelating Zorginstellingen 
Wwb – Wet werk en bijstand 
Wzd – Wet Zorg & Dwang 
ZAB – Zozijn dienst Zorgadvies en Behandeling 
ZGC – Zorgbrede Governance Code 
ZonMW – Zorgonderzoek Nederland, Medische Wetenschappen 
ZVC – Zozijn Vervoer Centrum 
ZVW -Zorgverzekeringswet 
ZZP – Zorgzwaartepakket 
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