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Duurzaam Zozijn

Gebaseerd op de wereldwijde richtlijn voor de Maatschappelijke
Verantwoordelijkheid van Organisaties ISO 26000

Doel van het rapport
Dit rapport geeft inzicht in de onderbouwing en uitwerking van de
gemaakte keuzes door Stichting Zozijn Zorg (hierna te noemen Zozijn)
ten aanzien van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Als richtinggevend kader voor de rapportage is het ISO 26000 raamwerk
gebruikt, met de vier hoofdgebieden:
1. Onderschrijven en toepassen van de zeven principes van MVO
2. Identificeren en betrekken van belanghebbenden (stakeholders)
3. De zeven MVO-kernthema’s
4. Integratie van MVO binnen de organisatie
De scope van dit rapport is ons hoofdkantoor in Wilp, de 3 regio’s en
2 sektoren ‘Kind & Jeugdhulp’ en ‘Niet Aangeboren Hersenletsel’.
In samenwerking met
Constantis, adviseurs voor duurzame strategie BV, Driebergen
Datum
15 mei 2022
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Introductie

Zozijn is ruim 60 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 (NAH). Wij ondersteunen deze mensen zodat zij zoveel
mogelijk een gezond en volwaardig leven leiden. Onze cliënten zijn ons bestaansrecht. Met ruim
2.500 medewerkers bieden wij aan meer dan 4.000 mensen met een beperking begeleiding
op het gebied van wonen, dagbesteding en onderwijs in Oost Gelderland, in het gebied tussen
Zevenaar, Doetinchem, Zutphen, Twello, Raalte en Winterswijk. Zozijn heeft zo’n 250 locaties
variërend van een groot zorgpark of een hofje in een woonwijk voor cliënten die complexe
zorg nodig hebben tot buitenlocaties voor min of meer zelfstandig wonende cliënten.

Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van complexe
(woon)zorg; ambulante ondersteuning, dagbesteding, buitenschoolse opvang, kindbehandeling en
logeren. Onze bestuurder is een gepromoveerd
orthopedagoog. Hij werkt samen met de academische werkgroep Metis binnen de organisatie aan
de ontwikkeling van een eigen grondslag en zorgprogramma voor mensen met een verstandelijke
beperking.
Het landgoed De Lathmer te Wilp is de grootste
locatie met circa 380 plaatsen voor wonen voor volwassenen, wonen en logeren voor kinderen, dagbesteding en onderwijs gevolgd door Raalte met
69 plaatsen. Andere grote locaties zijn Doetinchem
met 48 plaatsen en Zutphen met 51 plaatsen.
Daarnaast hebben wij kleinere locaties met begeleid wonen, dagbesteding en/of dagbehandeling.

Landgoed De Lathmer en locatie Raalte kenmerken zich door frisheid en rust, opgezet met ruime
zichtlijnen in een groene omgeving. De woningen
en het park zijn prikkelarm. Tijdens de ontwikkeling van het nieuwe vastgoed in samenwerking
met een landschapsarchitect, heeft het landgoed
De Lathmer stap voor stap vorm gekregen. Veel
bomen zijn bewaard gebleven en er zijn mooie
zichtlijnen gecreëerd die passen bij de rust die de
natuur biedt. Wij hebben de principes van het in
eigen beheer ontwikkelde zorgprogramma architectonisch vertaald in de woon- en leefomgeving.
Deze twee-eenheid heeft een positief en weldadig
effect op de leef- en werkomgeving van de cliënten, medewerkers en bezoekers.

Met alle gevolgen van de covid-pandemie op het netvlies, vinden wij het bij Zozijn
cruciaal om voortdurend te kijken naar wat wél kan. Cliënten - met hun familie - zijn
gebaat bij een aangenaam, gelukkig en zo gezond mogelijk leven. En al onze medewerkers dragen daaraan bij als zij voldoening en erkenning ervaren in de taken die
zij doen. Dat doen we in een organisatie die steeds meer circulair wordt.
Peter Vriesema, Bestuurder
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Wij werken vanuit de volgende (mens)visie en waarden:

(Mens)visie
Uniek en gelijkwaardig
Ieder mens is uniek. Dé cliënt en dé medewerker
bestaat niet, ieder mens heeft zijn eigen persoonlijkheid, geschiedenis, wensen, waarden en normen. Tegelijk zijn we allemaal gelijkwaardig.
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. Vanuit deze grondhouding
geven wij vorm en inhoud aan de zorg.

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

Bij ons mag je zijn
zoals je bent; als cliënt
én als medewerker.
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HOOFDSTUK 1

De zeven principes van MVO

De zeven principes van de ISO 26000 richtlijn
zijn de ‘ethische bril’ waarmee wordt gekeken
naar de zeven MVO-kernthema’s van de richtlijn. De zeven principes zijn: rekenschap afleggen, transparantie, ethisch gedrag, stakeholder
identificatie en - betrokkenheid, respect voor
wet- en regelgeving, respect voor internationale gedragsnormen en respect voor mensenrechten.

1.1 Rekenschap afleggen
Wij monitoren onze bedrijfsvoering continue en
leggen verantwoording af over ons beleid op het
gebied van people, planet en prosperity. In de
paragrafen cliëntenzorg, medewerkers en milieu
lichten wij dit nader toe.

1.2 Transparant zijn
Wij zijn transparant met betrekking tot onze activiteiten. In dit verslag geven wij inzicht in onze
bedrijfsvoering en communiceren transparant
richting onze directe stakeholders en het grote
publiek over onderwerpen zoals onze in eigen
beheer ontwikkelde zorgprogramma’s en onze
visie op huisvesting in een natuurlijke omgeving.

1.3 Ethisch gedrag vertonen
In onze Gedragscode ‘Integer en vindingrijk dat
ben ik’ laten wij zien wie wij zijn en waar wij voor
staan. Voor iedere medewerker, stagiaire of vrijwilliger is deze gedragscode de leidraad voor
ons handelen. De gedragscode is gebaseerd op
onze Zorgvisie waarbij integer en vindingrijk de
kernwaarden zijn. De uitgangspunten voor deze
gedragscode zijn:
Gelijkwaardig
Mensen met een beperking zijn volwaardige
burgers. Zij hebben dezelfde rechten en plichten
als anderen.
Vraaggericht
We gaan de dialoog met de cliënt aan en stemmen de zorg af op zijn individuele wensen en
de mogelijkheden van de organisatie.
Professioneel
We werken met goed opgeleide medewerkers.
Methodisch werken is de basis van onze zorg- en
dienstverlening.
Maatschappelijk verantwoord
Wij staan midden in de samenleving. We streven
ernaar dat onze cliënten dat ook zoveel als mogelijk doen. Wij dragen ons deel van de verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige, veilige wereld
voor onze cliënten.
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1.4 Respect voor de belangen
van stakeholders

1.6 Respect voor internationale
gedragsnormen

Voor het maken van de juiste (strategische)
keuzes en het snel kunnen inspelen op veranderingen in de zorgketen vinden wij een continue externe focus noodzakelijk. Wij hebben
onze belanghebbenden (stakeholders) in kaart
gebracht en betrekken hen zoveel mogelijk bij
ons beleid. Zie hoofdstuk 2 voor een overzicht
van onze stakeholders.

De internationale gedragsnormen met betrekking tot onze activiteiten zijn verweven in de
Nederlandse wet- en regelgeving waar de
organisatie aan moet voldoen. Dit betreft
o.a. de internationale gedragsnorm over de
behandeling van werknemers zoals vastgelegd
in de International Labour Organization (ILO)
Conventies voor de Rechten van Werknemers.

1.5 Respect voor
wet- en regelgeving

1.7 Respect voor
mensenrechten

Wij zijn gehouden aan diverse wetten en richtlijnen met betrekking tot onze activiteiten. Naast
de algemene Nederlandse wet- en regelgeving committeren wij ons aan het VN-verdrag
Handicap. Dit door Nederland geratificeerde
verdrag beoogt de positie van mensen met een
beperking te verbeteren met betrekking tot
toegang tot (betaald) werk, onderwijs, vervoer,
cultuur, sport en andere vrijetijdsbesteding.
Ook conformeren wij ons aan richtlijnen zoals de
European Energy Directive (EED) en de verplichte Erkende Maatregelen voor energiebesparing
bij zorginstellingen.

Wij onderschrijven de Universal Declaration
of Human Rights, waarmee wij schending van
mensenrechten (uitbuiting, discriminatie, achterstelling van kwetsbare groepen, schending van
culturele rechten en arbeidsrechten) uitsluiten.
Daarnaast hebben wij vertrouwenspersonen,
een klachtenfunctionaris en een klachtenregeling
waar cliënten en verwanten met vragen en
problemen terecht kunnen.

Wij hebben vertrouwenspersonen, een
klachtenfunctionaris en een klachtenregeling waar cliënten en verwanten met
vragen en problemen terecht kunnen.
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HOOFDSTUK 2

Identificeren en betrekken
van stakeholders
Waardeketen en invloedssfeer
Bij het onderkennen van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid behoort een zorginstelling rekening
te houden met de stakeholders binnen haar zorgketen en invloedssfeer. Met betrekking tot onze
stakeholders onderscheiden wij vier groepen:
• Stakeholders die input leveren ten behoeve van het primaire proces (Input relaties)
• Stakeholders die output ontvangen als gevolg van het primaire proces (Output relaties)
• Voorwaarden scheppende stakeholders (Enabling relaties)
• Stakeholders die het functioneren van de organisatie (direct en indirect) mogelijk maken (Normatieve
en overige relaties).

POLITIEKE, SOCIALE EN ECONOMISCHE OMGEVING

Zorgverzekeraars

ENABLING RELATIES

Ministerie van VWS

Banken

Brancheorganisaties
o.a., VGN

Toezicht houdende organen

Bewoners en
omwonenden
(buurt & regio

Kennisinstituten

Gemeenten en Provincies

Werkgevers- &
Werknemersorganisaties

Omgevingsdiensten

WAARDEKETEN

OUTPUT RELATIES

INPUT RELATIES
Kennisinstituten

Vrijwilligers

Samenwerkingspartners
Gemeenten
Cliënten

Ouders & verwanten

Cliënten

Ouders & verwanten

Stichting Zozijn Zorg
Medewerkers

Zorgverzekeraars &
Zorgkantoren

Medewerkers,
Leidinggevenden,
RvB, RvT

Werkgevers

Kennisinstituten

Cliëntenraad &
Ondernemingsraad

Toeleveranciers

Inspecties, o.a. Inspectie voor
de Gezondheidszorg, NZa

NORMATIEVE EN OVERIGE RELATIES

Cliëntenraad

Kennisinstituten

1ste lijnszorg

Branche organisaties
Zorg (o.a. VGN)

Collega zorginstellingen

Media

College Sanering
Zorginstellingen

Publieke opinie
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Stakeholders die input leveren ten behoeve
van de organisatie (Functionele input relaties)
Deze stakeholders leveren directe (fysieke) input
voor het primaire proces van onze organisatie.
• Cliënten: Als toonaangevende zorgaanbieder
willen wij onze cliënten professionele zorg
en ondersteuning bieden. De cliënt vormt ons
bestaansrecht.
• Centrale Verwanten Raad: Voor ons is het
van groot belang dat de ouders en verwanten van de cliënt tevreden zijn over de geboden zorg en dienstverlening. Dit is vastgelegd
in de Medezeggenschapsregeling cliëntenraden en verwantenraden Zozijn, conform de
WMCZ 2018. De centrale Verwanten Raad
heeft een belangrijke rol bij nieuwe initiatieven
zoals nieuwbouw.
• Medewerkers: Onze medewerkers (zowel vast
als flexibel) zijn van doorslaggevend belang
voor de kwaliteit van het zorgproces.
• De vrijwilligers in het netwerk van de cliënt
bieden aanvullende ondersteuning.
• Cliëntenraad: De Centrale Cliëntenraad levert
waardevolle input ten aanzien van het beleid
van Zozijn.
• Ondernemingsraad: De Ondernemingsraad
bespreekt op landelijk niveau de ontwikkelingen in de organisatie en het medewerkersbeleid met de Raad van Bestuur en de Directie.
• Gemeenten & Provincies: Gemeenten hebben
een belangrijke rol gekregen met betrekking
tot de jeugdzorg, werk en inkomen (o.a. dagbesteding), zorg aan langdurige zieken en
ouderen. Daarmee zijn zij een cruciale stakeholder voor Zozijn. Provincies zijn belangrijk
voor Zozijn voor het verlenen van vergunningen.
• Werkgevers: Wij nodigen werkgevers uit om
leer- en opleidingsplaatsen voor cliënten
beschikbaar te stellen.
• Kennisinstituten: Wij benutten de kennis van
universiteiten, hogescholen en andere kennisorganisaties zoals het Milieu Platform Zorg (MPZ)
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om binnen diverse vastgestelde domeinen
onderzoek te laten verrichten en bieden mogelijkheden voor (afstudeer)stages.
• Zorgverzekeraars en zorgkantoren: Een goede
relatie met de zorgverzekeraars en- kantoren is
van belang voor Zozijn.
• Bedrijfsleven / Toeleveranciers: Leveranciers
van vervoer, inventaris, medische apparatuur,
gebruiksartikelen, medicijnen, ict-diensten, etc.
maken de zorg voor de cliënt fysiek mogelijk.
Wij hechten daarom aan goede relaties met
onze toeleveranciers en bouwbedrijven.

Stakeholders die output ontvangen als gevolg
van het primaire proces (Functionele output
relaties)
• Cliënten: Onze cliënten zijn in directe zin de
ontvanger van de functionele output van onze
zorg en dienstverlening.
• De Cliëntenraad als officieel inspraakorgaan is
direct (cliënten) en indirect (ouders en verwanten) ontvanger van de geleverde zorg
• Voor de ouders en verwanten van de cliënten
is een goede kwaliteit van de aan hen geleverde zorg van groot belang.
• Samenwerkingspartners: Wij werken nauw
samen met partners (soms toeleveranciers) die
zich inzetten voor cliënten, bijvoorbeeld door
ze in dienst te nemen.
• Kennisinstituten: Wij benutten en bieden
diverse universiteiten, hogescholen en andere
kennisorganisaties de mogelijkheid om (wetenschappelijk) onderzoek te doen binnen diverse
vastgestelde domeinen.
• Eerstelijns zorg: Uitstekende relaties en samenwerking van Zozijn met de eerste lijns-zorg,
verpleeg- en verzorgingshuizen en organisaties
voor thuiszorg, zijn een belangrijke voorwaarde
voor de kwaliteit van de transmurale zorgpaden
voor de cliënt.

Voorwaarden scheppende stakeholders
(Enabling relaties)
• Banken, Zorgverzekeraars en -kantoren: Een
goede relatie met banken en de zorgverzekeraars en -kantoren (die naast input leverende
ook voorwaardenscheppende stakeholders
zijn) is belangrijk voor Zozijn.
• Brancheorganisaties: Wij zijn lid van brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg
Nederland (VGN). De brancheorganisaties in
de zorg zijn verenigd in de Branche Organisaties Zorg (BOZ).
• Kennisinstituten werken nauw met ons samen
voor de wetenschappelijke toetsing van
beleidsinitiatieven.
• Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en
Sport (VWS) is verantwoordelijk voor de weten regelgeving op het gebied van de volksgezondheid, welzijn en sport.
• Werkgevers- en Werknemersorganisaties behartigen de belangen van deze doelgroepen.
• Bestuurders Gemeenten en Provincie: De
bestuurders van gemeenten en provincies waar
wij actief zijn hebben een direct belang bij het
goed functioneren van onze organisatie.
• Toezichthoudende organen, zoals de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) scheppen
vanuit hun wettelijke opdracht mede de voorwaarden waaronder wij moeten opereren.
• Omgevingsdiensten: de 29 omgevingsdiensten
zorgen, in opdracht van gemeenten en provincies, voor vergunningverlening, toezicht en
handhaving (VTH) op het gebied van milieu;
• Bewoners en omwonenden uit de regio’s en
uit de lokale omgeving waar onze locaties zijn
gevestigd, worden betrokken bij het netwerk
rondom de cliënten en maken daarmee het
zelfstandig wonen van cliënten mogelijk.

Diverse stakeholdergroepen die een relatie
met de organisatie hebben (Normatieve en
overige relaties)
Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen
gaat het niet alleen om het nemen van verantwoordelijkheid, maar ook over het afleggen van
rekenschap over het doen en laten van de organisatie. Het idee hierachter is dat organisaties
een mandaat van hun omgeving krijgen om te
kunnen blijven opereren (‘license to operate’).
Voor Zozijn spelen onderstaande stakeholders
hierbij een belangrijke rol.
• Toezichthoudende organen o.a. Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Arbeidsinspectie,
Inspectie voor de Leefomgeving, Voedsel en
Warenautoriteit hebben een toezichthoudende
taak met betrekking tot het functioneren van
Zozijn.
• De kennisinstituten waar wij mee samenwerken
doen (wetenschappelijk) onderzoek en fungeren
als klankbord en bieden nieuwe (wetenschappelijke) kennis en inzichten.
• De media spelen een belangrijke rol met
betrekking tot onze positionering en profilering (identiteit en imago).
• Brancheorganisatie VGN vertegenwoordigt de
zorginstellingen bij o.a. de politiek. VGN biedt
het ‘Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg’ als
leidraad voor het beleid.
• Collega zorginstellingen: Wij vergelijken onszelf en we worden door derden vergeleken
met collega instellingen.
• De publieke opinie is een belangrijke factor
met betrekking tot onze ‘license to operate’.
Dit is met name zichtbaar als er incidenten zijn
met betrekking tot cliënten;
• College Sanering Zorginstellingen: Het College
sanering is een zelfstandig bestuursorgaan op
het terrein van de volksgezondheid. Het voert
taken uit in het kader van de Wet toelating
zorginstellingen (WTZi).
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HOOFDSTUK 3

De kernthema’s van MVO

De integrale MVO-benadering volgens de ISO 26000 richtlijn omvat zeven kernthema’s,
welke relevant zijn voor elke organisatie. De zeven kernthema’s zijn voor ons als
zorginstelling toegesneden op de zorgsector:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bestuur van de organisatie
Cliëntenzorg (oorspronkelijk: Consumentenaangelegenheden)
Intern sociaal beleid (Arbeidspraktijk)
Milieu
Rol en invloed zorgketen (oorspronkelijk: Eerlijk zaken doen)
Mensenrechten
Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap.

De duurzame strategische speerpunten worden nader uitgewerkt in de zeven MVO kernthema’s.

Samenhang tussen de ISO 26000 kernthema’s en
de ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN
De Verenigde Naties hebben 17 ontwikkelingsdoelen vastgesteld, de ‘Sustainable
Development Goals’ (SDG’s). Met de implementatie van kernthema’s van de ISO 26000
richtlijn, werkt Zozijn ook aan onderstaande ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties:
•
•
•
•
•

Doel 3: Goede gezondheid en welzijn (van cliënten en medewerkers)
Doel 4: Kwaliteitsonderwijs (levenslang leren voor iedereen)
Doel 7: Betaalbare en duurzame energie (vormen van hernieuwbare energie)
Doel 13: Klimaatactie: Zozijn neemt duurzaamheid als uitgangspunt van haar strategie
Doel 17: Partnerschappen om doelstellingen te bereiken (de rol van Zozijn in de zorgketen).

Bij het bespreken van de kernthema’s benoemen we ook het bijbehorende ontwikkelingsdoel van de Verenigde Naties. Zie bijlage 2 voor een overzicht van alle SDG’s.

15

3.1 Bestuur van de organisatie
Medewerkers weten allemaal wat we doen bij
Zozijn: we geven zorg en ondersteuning zodat
mensen met een beperking tot bloei kunnen
komen. Maar weten zij ook allemaal hoe we dat
doen? Aan welke regels en wetten moet Zozijn
voldoen en wat is binnen Zozijn zelf afgesproken
met elkaar, zodat we verantwoord handelen?
Waar staan die afspraken en wat kan een medewerker doen als hem iets opvalt? Een ander
woord voor verantwoord handelen is compliance.
De essentie van onze interpretatie van compliance
is: als Zozijn-medewerker zijn we te vertrouwen,
oprecht, loyaal, betrokken en nieuwsgierig. In
de compliance-regeling van Zozijn staan onze
belangrijkste regels en afspraken, vaak met verwijzingen naar de teksten op Mijnzozijn of zozijn.
nl. Zoals bijvoorbeeld: gedragscode, grondhouding, zeggenschap-inspraak-medezeggenschap,
zorginhoudelijk statuut, incidenten en calamiteiten, respect voor onze planeet, gegevensbescherming, rechten van cliënten, verwanten
en medewerkers, zorgplicht, risicobeheersing,
bestuur en toezicht en naleving van de regeling.
Governance
Organisatorische governance is de wijze waarop
een organisatie haar beslissingen neemt en haar
beleid implementeert. Daarin spelen factoren
zoals de omgeving, de economische-, politieke-,
culturele- en sociale context waarbinnen de organisatie opereert een belangrijke rol.
In de zorgsector is de financiering structureel een
belangrijk thema. Daarom wordt voor zorginstellingen een onderscheid gemaakt tussen twee
typen governance: organisatorische governance
en financiële governance.

Organisatorische governance
Onze meer-jarenstrategie staat beschreven in het
Strategisch beleidsplan 2020 - 2024. Ieder jaar
wordt een Jaarplan Zozijn opgesteld op concernniveau. Voor de drie regio’s en twee sectoren
worden vervolgens regio- en sectorplannen
opgesteld. Tenslotte stellen locaties en teams
hun individuele locatie- en teamplannen op. Voor
het opstellen van de jaarplannen gebruiken wij
de A3-methodiek. De vastgestelde jaardoelen
worden gemonitord in een dashboard waartoe
alle leidinggevenden toegang hebben. Ons duurzaamheidsbeleid is uitgewerkt in een apart document; de Beleidsnota Duurzaamheid.
Raad van Bestuur
Vanaf 2022 hanteert Zozijn een tweehoofdig
bestuursmodel. De voorzitter heeft de portefeuille Zorg en het lid heeft de portefeuille
Bedrijfsvoering. De visie op besturen kenmerkt
zich door het scheppen van duidelijke kaders
en ruimte om de eigen verantwoordelijkheid in
te vullen. De raad van bestuur hecht er aan dat
mensen zich betrokken voelen bij de organisatie,
verbonden zijn en zij wil hen veilig, betrouwbaar
en bevlogen leiderschap bieden. Uitgangspunt
is dat medewerkers in de eigen waarde worden
gelaten zodat zij binnen hun specialisme tot
bloei kunnen komen. De raad van bestuur en de
directie zien elkaar wekelijks om het beleid af te
stemmen. De organisatie Zozijn kiest niet voor
zelfsturende zorgteams maar verwacht van haar
managers op alle niveaus dat zij beschikbaar zijn
voor hun medewerkers en het beleid helder
uitdragen.

Voor ons betekent duurzame zorg
het bieden van rust, bescherming en
ondersteuning aan cliënten, zodat zij
een gelukkig leven kunnen leiden.
Peter Vriesema, Bestuurder
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Raad van Toezicht
De raad van toezicht fungeert als klankbord naar
de raad van bestuur en de organisatie en heeft
vooral een toezichthoudende en adviserende rol.
Het gevoerde beleid op het gebied van cliëntenzorg, kwaliteit, de betrokkenheid van medewerkers ‘staat’. Dat geeft de raad van toezicht het
vertrouwen dat zij op een betrokken wijze - doch
enigszins op afstand van de dagelijkse operaties - kunnen ‘toezien’ op het door het bestuur,
directie en management gevoerde beleid.
Ook de raad van toezicht volgt de Zorgbrede
Governance Code (van de Brancheorganisaties
Zorg) en heeft deze vertaald naar een praktisch
document op basis waarvan zij toeziet op de
strategie, het beleid en de operaties van Zozijn.
De raad van toezicht onderschrijft de visie op
en de beleidsvorming over duurzaamheid. Met
onder andere haar wetenschappelijk onderbouwde zorgprogramma loopt Zozijn voorop in de
branche. Met de operationele doorvertaling van
duurzaamheid naar de operaties is een goede
start gemaakt, maar dient de komen de jaren
verder gestalte te krijgen. Tenminste één keer
per jaar bezoekt de raad van toezicht een aantal
locaties. Daarnaast is er minimaal één keer per
jaar overleg met de Ondernemingsraad en met
de Cliënten- en de Verwantenraad. De raad van
toezicht heeft vier commissies:
•
•
•
•

auditcommissie Financiën en Vastgoed;
auditcommissie Kwaliteit en veiligheid;
auditcommissie IT en zorginnovatie;
Renumeratie commissie.

Met de hierboven genoemde gremia voert de
raad van toezicht overleg over diverse onderwerpen waaronder de kwaliteit van de zorg,
de belasting van de medewerkers, regeldruk,
ziekteverzuim, veiligheid en financiën.

Financiële governance
Wij leggen financiële verantwoording af middels
de jaarrekening met een accountantsverklaring.
Daarnaast publiceert Zozijn elk jaar voor 1 juni
een jaarverslag en een Kwaliteitsrapport. Vanuit
financieel perspectief moeten onze duurzame
maatregelen bijdragen aan een optimale zorgverlening, waarbij bijvoorbeeld duurzame gebouwen
aantrekkelijk zijn voor huidige én potentiële cliënten om in te wonen en medewerkers om gezond
in te werken. Ook dienen energiebesparingen
die worden gerealiseerd met bijvoorbeeld zonnepanelen altijd een goede business case op te
leveren om uiteindelijk ten goede te komen aan
de zorg. Kortom, duurzame maatregelen dienen
bij te dragen aan een duurzame, efficiënte en
daarmee gezonde zorgexploitatie. Hierin speelt
de auditcommissie Financiën en Vastgoed van de
raad van toezicht een belangrijke rol. Wij hebben
in 2019 door organisatie adviesbureau Bureau
Accent een strategische risicoanalyse uitgevoerd,
waarin alle risico’s die de organisatie zouden
kunnen bedreigen in kaart zijn gebracht. Er is een
risicokaart opgesteld waarop de belangrijkste risico’s staan vermeld. Het gaat daarbij om risico’s
zoals zorgveiligheid, het behouden en aantrekken
van personeel, informatiebeveiliging, bekostiging,
medewerkersveiligheid en uitdagingen op het
gebied van innovatie. Deze analyse wordt één
keer per 3 of 4 jaar opgesteld.

Om duurzame zorg en ondersteuning
te kunnen geven, is Zozijn voortdurend
bezig om nieuwe (wetenschappelijke)
kennis en expertise op te doen en deze
te vertalen naar de praktijk.
Adriaan Jansen, raad van toezicht Zozijn
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3.2 Cliënten-aangelegenheden
Gegeven de sector waarin Zozijn actief is, heeft
zij het kernthema ‘Consumenten-aangelegenheden’ vertaald naar de zorg en aangepast in
‘Cliënten-aangelegenheden.
Zorgprogramma’s voor complexe zorgvragen
Wij willen mensen met een beperking liefdevolle
en vakkundige ondersteuning bieden en ze helpen
tot bloei te komen. Ook in complexe situaties.
Om medewerkers hierbij houvast en inspiratie te
bieden, hebben onze gedragswetenschappers
eigen methodiek-zorgprogramma’s inclusief
handboek ontwikkeld. Een methodiek-zorgprogramma 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.
Onze twee methodiek-zorgprogramma’s heten
Kwint en Terts.
De basisbenadering voor de zorgprogramma’s
Kwint en Terts is ‘de dialoog als grondhouding’.
BEN in de omgeving is de basis om een integratief beeld van de cliënt te verkrijgen en zijn toekomstperspectief te formuleren. BEN staat voor
Biologische factoren, Ervaringen en Niveau van
functioneren. Hieruit wordt een integratief persoonsbeeld van de cliënt opgesteld. Vervolgens
wordt gekeken hoe het verkregen perspectief
voor de cliënt zich vertaald in een begeleidingsstijl met individuele accenten.

Zorgprogramma Kwint (bij intensieve
zorgvragen)
Zorgprogramma Kwint is ontwikkeld voor kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen. Vaak hebben zij ook zintuiglijke beperkingen en/of problemen in de
prikkelverwerking en zijn er meerdere gezondheidsproblemen tegelijkertijd, zoals mobiliteitsbeperkingen, epilepsie, slaapstoornissen, slik- en
voedingsproblemen en maag- en darmproblemen.
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Door cognitieve én motorische én zintuiglijke
beperkingen én gezondheidsproblemen heeft een
aantal mensen intensieve zorg nodig. Om die zo
goed mogelijk te bieden, moeten onze ondersteuners niet alleen weten hoe zij de cliënt lichamelijk
verzorgen, maar vooral ook hoe zij de cliënt het
best kunnen begrijpen.
Vooral dat laatste is niet eenvoudig. De cliënt
heeft van jongs af aan een heel eigen wijze van
communiceren ontwikkeld door de combinatie
van zijn beperkingen. De signalen die deze cliënt
ons laat zien, zijn niet altijd op het eerste oog
goed zichtbaar en herkenbaar. Ze ogen en klinken
anders dan we gewend zijn, waardoor we ze verkeerd kunnen interpreteren. Soms zijn de signalen
zo klein dat ze gemakkelijk over het hoofd worden
gezien.
Het is voor deze cliënten niet gemakkelijk om
hun omgeving én de mensen in hun omgeving te
begrijpen. Zij worden overspoeld door prikkels die
in allerlei situaties op hen af komen: voelen, horen,
proeven, ruiken. Hoe reageren zij dan en wat willen zij ermee vertellen? Deze cliënten komen vaak
moeilijk tot handelen (bewegen, geluiden maken,
gericht kijken). Onze steun is daarom heel belangrijk, juist bij de interactie van deze cliënten met
hun omgeving. Kwint helpt ons deze cliënten te
begrijpen en de kwaliteit van zijn leven te verbeteren, juist bij ingewikkelde vragen.
De vertaling van onze visie op zorg naar vastgoed,
is een optelsom van onze ervaring met bouwen
van de afgelopen 10 Jaar.
De door Zozijn voor mensen
met een verstandelijke beperking ontwikkelde - en
specifiek op de zorgvragen
van de verschillende doelgroepen toegesneden wetenschappelijk onderbouwde
zorgprogramma’s Kwint en Terts raken aan duurzaamheidsdoelstelling 3 Van de Verenigde Naties:
‘Goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden’.

Duurzame zorg is voor mij veel tijd
kunnen besteden aan de cliënt.
Waarbij ze het naar hun zin hebben
en veiligheid en geborgenheid
ervaren. Zodat ze kunnen groeien en
zich ontplooien in een groep.
‘Er zijn’, daar gaat het om.
Anita Verweijen, begeleidster

Zorgprogramma Terts (bij intensieve
ondersteuningsvragen)
Zorgprogramma Terts is ontwikkeld voor kinderen, jongeren en volwassenen, die handelingen
laten zien die zijzelf en/of hun omgeving als problematisch ervaren. Slaan, zichzelf verwonden,
iets kapot maken, dwangmatig herhalen van klanken of handelingen en daardoor nergens meer
toe komen. Ons uitgangspunt is dat iemand altijd
handelt met een reden en daarom spreken wij
niet van ‘probleemgedrag’, maar van ‘betekenisvol handelen’. Terts helpt ons een cliënt te
begrijpen en de kwaliteit van leven te verbeteren,
juist bij ingewikkelde vragen en vastgelopen
situaties.
Ook voor deze doelgroep geldt dat de vertaling
van zorg naar vastgoed een optelsom is van
10 jaar.
Bij Zozijn spreken wij over mensen met een intensieve ondersteuningsvraag. We doen er alles aan
om te begrijpen wat zij ons willen vertellen en
waarom ze handelen zoals ze doen. Door intensieve ondersteuning en het creëren van een passende omgeving kunnen we hen en hun familie
helpen. Zo ontstaat er weer ruimte om te groeien
en tot bloei te komen.

Analyseren, aansluiten en accentueren
Met behulp van Terts en Kwint kijken we goed
naar het handelen van de cliënt, naar zijn (medische) geschiedenis en naar zijn omgeving. Met
alle kennis die we van de cliënt en zijn leefomgeving hebben, geven we betekenis aan dit handelen. Zo krijgen we inzicht in wat iemand drijft,
hoe iemand reageert wanneer hij stress ervaart
en welke omgevingsaspecten belangrijk zijn. Op
basis hiervan benadrukken we in de ondersteuning een of twee van de negen accenten die in
Terts en in Kwint zijn beschreven. Bijvoorbeeld
‘geborgenheid geven’ of ‘aanmoedigen’.
Daarnaast kijken we naar hun omgeving met elementen zoals ruimte en tijd. Die elementen geven
we zo vorm dat ze in lijn zijn met de gekozen
accenten in ondersteuning. Zo kunnen we precies
aansluiten bij wat een cliënt van ons vraagt.

Zorg, Advies en Behandeling (ZAB)
De dienst ZAB heeft de volgende drie
primaire taken:

1. Directe cliëntenzorg; waarbij de behandelaren van ZAB werken met cliënten en
de zorgteams.
2. Expertise ontwikkeling; waarbij de dienst
expertise ontwikkelt voor de begeleiders
in het primaire proces.
3. Regio-overschrijdende medisch gerelateerde dienstverlening; waarbij de dienst
ZAB een makelaarsfunctie vervult met
externe partijen waaronder huisartsen,
apothekers, revalidatieartsen en instellingen zoals Bartiméus (voor mensen met
een visuele beperking).
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De methodiek van een zorgprogramma in het kort:
• Persoonsbeeld aan de hand van ‘BEN in de
omgeving’: wie is de cliënt, wat wil de cliënt
bereiken met zijn handelingen, wat zijn diens
basisbehoeften?
• Toekomstperspectief van de cliënt: wat is voor
de cliënt belangrijk en aan welke doelen gaat
gewerkt worden?
• Accenten in de ondersteuning. We onderscheiden 9 accenten voor de ondersteuning die we
gericht kunnen inzetten. Bijvoorbeeld: beleef je
het mee of moedig je aan? En hoe doe je dat
bij deze persoon?
• Omgeving vormgeven zodat die in lijn is met
de ondersteuning die we bieden. Bijvoorbeeld:
meer dagelijkse activiteiten opnemen in het dagprogramma of de slaapkamer anders inrichten.
• Eenduidig en voorspelbaar ondersteunen van
de cliënt doordat alle medewerkers begeleiden
volgens de gekozen accenten.
• Bijstellen van de ondersteuning in aansluiting
op de ontwikkelingen die de cliënt doormaakt.
• Bestraffen van cliënten past niet in onze visie
op intensief ondersteunen.
Inmiddels zijn alle gedragswetenschappers, managers en zorgteams geschoold in het werken met
Kwint en Terts en is er een effectmeting gedaan
door Saxion Hogeschool bij 50 cliënten met Kwint
en 75 cliënten bij Terts. Dat betekent dat we
in 2022 in de fase komen van voortschrijdende
inzichten en ‘lessons learned’. Dit zal leiden tot
een nieuwe opzet voor een meerjaren implementatieplan voor de zorgmethodieken. We zullen
voortbouwen op de thema’s uit Terst en Kwint en
nieuwe kennis implementeren. Daarnaast zal er
extra aandacht zijn voor diversiteit in scholing van
diverse doelgroepen (gedragswetenschappers,
management, medewerkers) en borging (herhalingsscholing en scholing nieuwe medewerkers).

Zozijn school
Meedoen in de maatschappij, minder afhankelijk
zijn en méér zelf doen; daar gaat scholing bij
de Zozijn School over. Dat is immers niet voor
iedereen vanzelfsprekend. Als je een (licht) verstandelijke beperking hebt of niet aangeboren
hersenletsel (NAH), kan de Zozijn School je vaardigheden leren om je beter te redden thuis, op
het werk of in de wijk waar je woont. De Zozijn
School heeft cursussen voor cliënten van Zozijn,
maar ook daarbuiten.
Vanuit de Zozijn School werken wij samen met
het netwerk van de cursist. De cursist kan het
geleerde daardoor direct toepassen in hun eigen
woonomgeving en/of op het werk. Dit vergroot
de effectiviteit van de cursus. Een onderdeel
van de cursus is het maken van een persoonlijke
steunstructuur met hulp van ondersteuners en
verwanten/verzorgers. Deze steunstructuur zorgt
ervoor dat na afronding van de cursus, het resultaat blijvend(er) is.
De Zozijn School biedt
cliënten de mogelijkheid
om hun mogelijkheden te
verkennen en verder te
ontwikkelen. De Academie
voor Zelfstandigheid heeft
daarmee raakvlakken met
duurzaamheids-doelstelling 4.5 Van de Verenigde
Naties: ‘Zorgen voor gelijke toegang tot alle
niveaus inzake onderwijs en beroepsopleiding
voor de kwetsbaren, met inbegrip van mensen
met een handicap, inheemse bevolkingen en
kinderen in kwetsbare situaties’.
De Zozijn School heeft een cursus duurzaamheid ontwikkeld waar cliënten zich voor kunnen
inschrijven. In de cursus komen onderwerpen aan
de orde zoals afvalscheiding, energie- en waterverbruik, gezond eten, schoonmaken en koken.

Ik zie dat binnen de VG sector medewerkers cliënten begeleiden met passie en betrokkenheid. Ook
al is het niet altijd makkelijk. Binnen de zorgprogramma’s van Zozijn staat de relatie, de dialoog centraal. Bij veel medewerkers gebeuren veel mooie dingen als vanzelf. Hoe maken we mensen bewust
van de goede dingen die ze doen zodat deze herhaald en overgedragen kan worden? Hoe geven
we een “evidence based” basis aan een natuurlijke en liefdevolle manier van begeleiden van - soms
complexe - cliënt situaties? Hoe creëren we het optimale geluk voor onze cliënten? Dat is de drive
waarmee we de verdere ontwikkeling van de zorgprogramma’s willen vorm geven.
Yvonne Boog, directeur Zorg, Advies en Behandeling
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3.3 Mensenrechten
Zozijn is een zorginstelling die cliënten ondersteunt om een zo goed mogelijk leven te leiden.
In dialoog met de cliënt geven onze begeleiders
vorm en inhoud aan de zorg, wonen, werken,
leren, dagbesteding en welzijn van de cliënt. De
aard van de werkzaamheden van onze organisatie
sluit in feite uit dat schendingen van mensenrechten (zoals kinderarbeid) aan de orde kunnen zijn.
Zo is de VN verklaring van de Mensenrechten
opgenomen in de Nederlandse wet- en regelgeving waar wij aan voldoen. Er zijn echter wel
specifieke issues in de zorgsector die betrekking
hebben op de fundamentele rechten van de mens.
Dit zijn: kwaliteit van zorg, het omgaan met klachten van cliënten (of hun verwanten) en vrijheid
beperkende maatregelen.
Kwaliteit van zorg
Wij werken volgens het Kwaliteitskader van de
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).
Het kwaliteitskader is opgebouwd uit vier bouwstenen.
•
•
•
•

Zorgproces rond de individuele cliënt
Onderzoek naar cliëntervaringen
Zelfreflectie in teams
Kwaliteitsrapportage en visitatie

Elk jaar stellen wij ook een kwaliteitsrapport op.
Het concept-kwaliteitsrapport wordt besproken
met de raad van toezicht, de OR, de CCR en CVR
en wordt ook ter externe visitatie voorgelegd.

HKZ gecertificeerd
Bij Zozijn werken wij methodisch, volgens heldere
afspraken die te vinden zijn in ons Kwaliteitshandboek. Wij werken met een kwaliteitssysteem om
onze werkprocessen te beheersen en zo nodig
te verbeteren. Op alle niveaus in de organisatie
voeren wij risico-inventarisaties uit, analyseren wij
onvrede en klachten, incidenten en calamiteiten
en gebruiken de resultaten voor verbetering.
Zozijn heeft een HKZ-certificaat wat betekent dat
het kwaliteitssysteem jaarlijks door een extern
bureau wordt getoetst.

Zozijn heeft de taak om doorgaande lijnen aan
te bieden zodat een cliënt in alle levensfasen
goede zorg kan afnemen. Het gaat dan over
woningen of bijvoorbeeld een appartement dat
past bij de behoeften van een cliënt met een
passend prettig en betekenisvol dagprogramma.
Een jonge cliënt kan willen werken in ons
Zorglab, terwijl een oudere cliënt liever naar
de soos gaat.
En tegelijkertijd denken we ook na over het
ontwikkelen en inzetten van duurzame technische oplossingen op het gebied van veiligheid,
energie en mobiliteit.
Henk Loman, regiodirecteur

21

22

Omgaan met klachten
Ondanks alle inspanningen en goede bedoelingen kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is
over onze dienstverlening. Wij vinden 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 onze dienstverlening te verbeteren.
Zoeken naar een oplossing (de eerste stappen)
Bij een klacht of onvrede bespreekt de klager die
bij voorkeur als eerste met de medewerker die
de ontevredenheid heeft veroorzaakt. Mocht dit
niet leiden tot een oplossing, of ziet de klager er
tegenop om het eerste gesprek met de medewerker te voeren en wenst de cliënt de klacht niet
met die medewerker te bespreken, dan is de volgende stap een gesprek met de leidinggevende.
Indien dat niet tot een bevredigende oplossing
leidt, bestaat de mogelijkheid van een gesprek
met de 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
(van Meldpunt Meldingen en Klachten van Zozijn)
een mogelijkheid om de klacht of onvrede te
bespreken. Het Meldpunt wordt bemenst door
de klachtenfunctionaris en de vertrouwenspersonen. Wij kennen cliëntvertrouwenspersonen voor
cliënten, verwanten en medewerkers, allen extern
en onafhankelijk. Een cliënt of vertegenwoordiger
kan ervoor kiezen een klacht eerst in te dienen
bij de klachtencommissie of direct naar de
onafhankelijke Geschillencommissie voor
de zorg te gaan.

Vrijheid beperkende maatregelen
Wij willen cliënten tot bloei laten komen.
Onvrijwillige zorg hoort daar niet bij. Helaas is
onvrijwillige zorg soms toch nodig als het de
enige manier is om ‘ernstig nadeel’ voor de cliënt
zelf of de omgeving te voorkomen. Op 1 januari
2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan.
De wet gaat over vrijheidsbeperkende maatregelen en onvrijwillige zorg. Het gaat dan om
maatregelen zoals het op slot doen van een deur
of het toedienen van medicijnen, terwijl een cliënt
dat eigenlijk niet wil. Maar ook om afspraken
dat iemand niet de hele dag op Facebook mag
of zelf kan bepalen wat hij op zijn brood smeert.
Wij vinden het belangrijk om goed uit te leggen
hoe de wet hen raakt. En wat medewerkers, vrijwilligers of verwanten er van merken. Als er toch
een vrijheidsbeperkende maatregel nodig is, dan
wordt het ‘stappenplan Wzd’ gevolgd met een
beslisboom waarin medewerkers kunnen lezen
welke stappen zij kunnen zetten voor ze een
maatregel nemen die iemands vrijheid beperkt.
Ook zijn er Zozijn-cliëntenbrochures over de Wzd
en is er een specifieke Wzd-vertrouwenspersoon.
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Pascal Holkenborg
Pascal Holkenborg is cliënt bij Zozijn en werkt bij
de Milieugroep. Pascal woont op het landgoed
De Lathmer in Wilp.
Eén voor één melden de collega’s zich iedere
ochtend bij de begeleiders Támar ten Elshof,
Leo Brandsma en Janette Kleine Koerkamp bij
de standplaats van de Milieugroep. Pascal komt
ontspannen binnen en heeft zin in zijn werk. Met
een kopje koffie of thee bereidt de Milieugroep
zich iedere dag voor op de dagelijkse ronde langs
alle gebouwen op het landgoed om het afval op
te halen. Maar eerst maakt Pascal tijd vrij voor het
interview over duurzaamheid.
Wat is duurzaamheid voor Pascal
Op de eerste vraag ‘wat is duurzaamheid voor jou
en waarom is het belangrijk’ is Pascal heel stellig.
Hij vindt dat we met ons allen goed moeten letten
op de natuur om ons heen. Als we allemaal wat
minder de auto zouden pakken en wat vaker de
fiets, zou dat ook al veel helpen. En natuurlijk afval
scheiden, dat vindt hij een heel belangrijk aspect
van duurzaamheid. Dat heeft hij van huis meegekregen en dat is waarschijnlijk precies ook de reden
dat hij werkzaam is bij de Milieugroep.
Afval scheiden
Op het landgoed van Zozijn haalt de Milieugroep
het afval van alle woningen iedere dag op. Het
afval verzamelen ze in containers die, als ze vol
zijn, worden opgehaald door de afvalverwerker.
Bij Zozijn worden de volgende afvalstromen
gescheiden:
• De oranje container is voor plastic verpakkingen,
metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD);
• De blauwe container is voor papier en karton;
• De grijze container is voor restafval zoals
luierzakken en maaltijdbakjes;
• Het glas wordt verzameld in een reguliere
glasbak.
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Leuk en belangrijk werk
Pascal werkt hele dagen, van 09:00 tot 15:45
uur. Hij vindt zijn werk leuk en belangrijk. Leuk
omdat hij de hele dag buiten is en zich vrij over
het landgoed kan bewegen. Wat hij ook fijn vindt
is om onder de mensen te zijn. En dat treft, want
met zijn functie van ‘machinist’ van de imposante
afvaltrein trekt hij veel bekijks en maken cliënten
en medewerkers graag een praatje met hem en
zijn collega’s van de Milieugroep.
Op de (door de interviewer misschien wel een
beetje domme) vraag waarom het ophalen en
goed verwerken van afval zo belangrijk is, heeft
Pascal een helder antwoord. Om te beginnen
bestaan domme vragen niet! En ten tweede;
afval scheiden en het landgoed netjes houden
is super belangrijk. Als er ergens zwerfafval ligt
nemen ze dat natuurlijk ook meteen mee. Want
zwerfafval dat niet wordt opgeruimd komt uiteindelijk in de oceanen terecht en dat is heel slecht
voor het milieu. Vaak heeft één van de begeleiders dat zwerfafval trouwens als eerste gespot.
Pascal hoopt dat hij dit leuke en belangrijke werk
nog heel lang mag blijven doen!
Diploma
Pascal is de bestuurder van de Electrotrekker
die wel 3.500 kg aan gewicht kan trekken. Dat
zijn tot wel 17 rolcontainers gevuld met afval.
Deze lange elektrische trein vergt de nodige
stuurmanskunsten van Pascal. Hij heeft dan
ook een echt certificaat moeten halen om deze
lange elektrische trein veilig over het landgoed
te mogen manoeuvreren. En daar is hij terecht
best trots op. Hij heeft moeten aantonen dat
hij een trein tot wel 20 meter lang veilig over
het terrein kan loodsen. En dat doet hij. Met de
sterke Electrotrekker als locomotief stuurt hij het
gevaarte vaardig over het landgoed. Precies sturen, ruime bochten maken, opletten dat de containers niet uit de pas lopen. Je moet het maar
kunnen!

Ik vind het leuk om in het
duurzaamheidsrapport van Zozijn
te komen. Want ik vind het heel
belangrijk dat mensen van buiten
kunnen zien dat Zozijn
duurzaamheid belangrijk vindt.
En dat iedereen kan zien wat
hier allemaal aan duurzaamheid
gebeurt.
Pascal Holkenborg,
chauffeur electrotrekker Milieugroep
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3.4 Intern sociaal beleid
Wij werken voor nu én in de toekomst aan goede
zorg en ondersteuning van onze cliënten. Dit betekent dat ons sociaal beleid gericht is op:
• Voldoende medewerkers
• Slimmere en/of andere inzet van beschikbare
capaciteit
• Professionele medewerkers die continu willen
leren en verbeteren
• Gelukkige en veerkrachtige medewerkers in
een gezonde werkomgeving
Om dit te bereiken hebben we de volgende
strategische thema’s hoog op de agenda staan:
1.
2.
3.
4.
5.

Arbeidsmarkt
Strategische personeelsplanning
Leren & Ontwikkelen
Duurzame inzetbaarheid
Leiderschapsontwikkeling

Wij geloven erin dat als medewerkers
gelukkig zijn in hun werk, onze cliënten
daar gelukkiger van worden.
Natasja Feijen, Directeur Mens en
Organisatieontwikkeling ai

Arbeidsmarkt
De continuïteit van zorgverlening staat in
Nederland, en dus ook bij Zozijn, steeds verder
onder druk door de toenemende zorgvraag en
vergrijzing van de werkende beroepsbevolking.
Belangrijker dan ooit in deze krappe arbeidsmarkt
is dat de juiste mens op de juiste plek terecht
komt en dat we alle talenten en mogelijkheden
benutten. Zodat we alle beschikbare capaciteit
zo optimaal mogelijk inzetten voor onze cliënten
en zij goede zorg en ondersteuning krijgen.
We gaan steeds meer regionaal samenwerken
in plaats van concurreren. Omdat dit op lange

termijn het beste is voor de totale capaciteit en
kwaliteit binnen de zorg.
Welke talenten komen bij Zozijn maximaal tot
uiting? En hoe zorgen we dat we kandidaten,
maar ook mensen die vertrekken, zich ambassadeur voor Zozijn voelen en hierin kunnen benoemen wat Zozijn onderscheidend en aantrekkelijk
maakt? Wat is ons verhaal?
En hoe zorgen we ervoor dat nieuwe medewerkers zich welkom voelen en optimale ondersteuning krijgen in hun inwerkperiode?
Om hier focus in aan te brengen is er een nieuwe
afdeling ingericht, de afdeling Arbeidsmarkt,
recruitment & mobiliteit. Met als doel alle externe
én interne talenten op de juiste plek maximaal tot
bloei te laten komen.
Deze aanpak leidt tot de reductie van het verloop
waarbij wij medewerkers vasthouden en ontwikkelen. Een instrument dat wij inzetten in de eerste
zes maanden van het dienstverband van een
nieuwe medewerkers is de ‘On-boarding App’

Onboarding App

Nieuwe medewerkers worden tijdens hun
inwerkperiode gedurende 6 maanden
begeleid. De begeleiding begint al vóór
de eerste werkdag met het geven
van praktische informatie
over Zozijn via de
speciaal ontwikkelde
‘Onboarding-App’.
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Strategische personeelsplanning
We bereiden ons voor zodat we ook in de toekomst voldoende vakkundige mensen hebben
die de strategie van Zozijn kunnen vertalen naar
dagelijkse zorg voor onze cliënt.
Binnen strategische personeelsplanning komen
vragen aan bod zoals hoeveel medewerkers over
twee jaar of vijf jaar nodig zijn, welke kwaliteiten
deze mensen moeten hebben en welke personeelssamenstelling wenselijk is. We zoeken naar
een optimale verhouding tussen vast en flexibel
personeel in de teams, vanuit het oogpunt van
kwaliteit en werkdruk. Wij maken onderscheid
tussen de personeelsvraag en het personeelsaanbod. Om meer grip te krijgen op de inzet van ons
personeel op de langere termijn werken wij met
data-analyse en scenarioplanning. Ontwikkeling
van de personeelsplanning/roostering is een
belangrijk instrument om gebruik te maken van
de beschikbare capaciteit. Waarbij een gezond
rooster een belangrijk uitgangspunt is.
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Leren & Ontwikkelen
Wij zien het als opdracht om mensen tot bloei te
laten komen. Medewerkers die zichzelf kunnen
zijn, zich kunnen ontwikkelen en die zich gehoord
én gezien voelen, brengen cliënten tot bloei. Dit
vergt een leerrijk en veilig werkklimaat. In lerende organisaties zijn presteren en leren integraal
verbonden doordat op ieder niveau reflectie, dialoog, continu leren, ontwikkelen, verbeteren en
borgen plaatsvindt. Wij zijn een lerende organisatie met een leerbeleid dat is gericht op de totale
ontwikkeling van de organisatie. Het samen leren
verbindt ons. In een ‘lerende organisatie’ worden
concrete leermogelijkheden geboden aan de
medewerkers en is er sprake van een leercultuur
waarin medewerkers gemotiveerd worden kennis
te delen. We richten ons op een veilige leercultuur waarin we ons continu ontwikkelen, waar we
reflecteren, de dialoog voeren, samenwerken en
kennis uitwisselen.
Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid gaat verder dan fysieke
en mentale gezondheid. Het grootste deel van
onze tijd en energie besteden we aan werk. Werk
verschaft ons inkomen, stimuleert onze persoonlijke ontwikkeling en betrekt ons bij de maatschappij. Werk (in welke vorm dan ook) geeft zin
aan het leven. Duurzame inzetbaarheid gaat ook
over zingeving en of je je kunt blijven ontwikkelen. Het gaat erover of je voldoende toegerust
bent om je werk te kunnen (blijven) doen. Dat je
binnen een gezonde en veilige werkomgeving
je kunt inzetten op dat wat er voor jou toe doet.
En natuurlijk kent het leven moeilijke momenten
of zelfs periodes, juist dan is het van belang dat
je vanuit je werkomgeving sociale steun ervaart.
Om fijn te werken is het tevens belangrijk dat
je voldoende autonomie ervaart om datgene te
doen wat de klant nodig heeft. Dat je voelt dat jij
er toe doet, dat jij gewaardeerd wordt. Dan gaat
de energie stromen en ontstaat (werk-)geluk.
En dan heb je alle ingrediënten voor duurzame
inzetbaarheid.

Bedrijfs-opvangteam

Voor medewerkers die een vervelende
ervaring hebben is er het ‘bedrijfs-opvangteam’. Dit team bestaat uit collega’s uit de
organisatie die daarvoor zijn opgeleid. Zij
bieden een luisterend oor voor de betreffende medewerker zodat deze zijn verhaal
kan doen.

Leiderschapsontwikkeling
Wij zetten alles op alles om goede medewerkers
te binden, hen blijvend te boeien en hun talenten
zo goed mogelijk te benutten en verder te ontwikkelen. Directie en management vervullen een
cruciale voorbeeldrol. Het wekt vertrouwen wanneer medewerkers zien dat hun leidinggevende
trouw is aan onze waarden en consistent zijn in
hun gedrag. Daarom is leiderschapsontwikkeling
zo’n belangrijk onderwerp. In lijn met onze visie
op medewerkers en leiderschap wordt een leiderschapsprogramma ontwikkeld. Het programma
is gebaseerd op onze visie op leiderschap. Deze
visie gaat uit van leidinggevenden, die zich bewust
zijn van hun eigen waarden en hun verantwoordelijkheid als rentmeester. Die staan voor wie ze
zijn en wat ze vinden en goed voorbeeldgedrag
vertonen in lijn met eigen- en organisatiewaarden.
We reflecteren voortdurend over onze impact
op andere mensen en op de maatschappij. We
streven een stijl van leidinggeven na die uitnodigt tot bewegen, experimenteren en leren.
Leidinggevenden bieden een context, waarin
mensen durven zich te laten zien en uitgenodigd
worden om eigenaarschap te tonen, professionele
autonomie en vakmanschap te ontwikkelen. Dit
vraagt van leidinggevenden een grondhouding
waarin luisteren, aandacht, empathie, dialoog,
verantwoordelijkheid geven én nemen belangrijke
elementen zijn.

Strategische
personeelsdoelstellingen

Beschikken over voldoende
goed opgeleide, betrokken
en vitale medewerkers

Beschikbare capaciteit
optimaal inzetten door
goede personeelsplanning
en roostering
Teams de ruimte geven
om te reflecteren, leren,
ontwikkelen en verbeteren

Vitale medewerkers
in vitale en
stabiele teams

Leidinggevenden bieden
een context waarin medewerkers zich gehoord, gezien
en gewaardeerd voelen en
die uitnodigt tot bewegen,
experimenteren en leren
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3.5 Milieu
Beleid en ambitie
Zozijn heeft de door brancheorganisatie VGN
ondersteunde én de door het ministerie van
VWS gefaciliteerde Green Deal Zorg 2.0.
Zorginstellingen ondertekend en is daarmee een
commitment aangegaan, om duurzaamheid te
integreren binnen de bedrijfsvoering. Wij vertalen het onderwerp duurzaamheid door naar alle
milieuaspecten die het begrip in de context van
de richtlijn ISO 26000 omvat. De afgelopen 10 jaar
is Zozijnbreed ingezet op kwaliteitsverbetering van
huisvesting en ondersteunende facilitaire voorzieningen en diensten. Daarbij is bewust gebroken
met het idee van ‘omgekeerde integratie’ die tot
2007 in zwang was. In nauw overleg met cliënten,
verwanten, medewerkers én de lokale overheden
zijn de hoofdlocatie Landgoed De Lathmer en veel
van de oude locaties (voor wonen en dagbesteding) getransformeerd tot moderne, frisse omgevingen die rust en harmonie uitstralen.
Wij zetten in toenemende mate in op ‘drie-milieuvoorzieningen’, waarbij zowel wonen als werken/
dagbesteding en vrije tijdbesteding op één fysieke
locatie zijn geconcentreerd. Dit beleid beperkt
de noodzakelijke verplaatsingen van cliënten waardoor vervoersbewegingen en daardoor CO2 uitstoot zoveel mogelijk kunnen worden vermeden.
Daardoor ontstaat ook rust voor cliënten. De
milieu georiënteerde onderwerpen die in het kader
van de Zelfverklaring ISO 26000 aan de orde
komen zijn:
•
•
•
•

Huisvesting
Energie en CO2 footprint
Vervoer
Afval

Bovengenoemde onderwerpen worden tevens
geadresseerd in de Milieuthermometer Zorg
(MTZ). Dit is een instrument om de milieuprestatie
en milieuzorg van een zorginstelling structureel
te verbeteren en concreet aantoonbaar te maken.
Het instrument omvat vijftien milieumaatregelen.

Zorginstellingen die op niveau Brons zijn gecertificeerd voldoen ook aan de EED. Wij zijn in
2019 gestart met de implementatie van de
Milieuthermometer Zorg. Met de implementatie
van de MTZ beogen wij in uiterlijk het jaar 2022
voor een aantal locaties niveau Brons te behalen en in de jaren daarna de gehele organisatie
stapsgewijs tenminste op het niveau Brons te
laten certificeren.

Duurzame
ontwikkelingsdoelen
Zozijn implementeert de
Milieuthermometer Zorg op
niveau brons en legt jaarlijks
verantwoording af over haar
duurzame strategie middels de Zelfverklaring ISO
26000. Hiermee geeft Zozijn gevolg aan duuzaamheidsdoelstelling 13 van de Verenigde Naties:
‘Klimaatactie’.
Huisvesting
De gebouwen voor wonen, dagbesteding en
andere toepassingen op onze locaties kenmerken zich door een architectonische eenheid. De
binnen- en de buitenomgeving versterken elkaar
met betrekking tot gebruik van bouwstijl, lichtinval, kleurgebruik en akoestiek. De gebouwen
en het buitengebied bieden de prikkelarme,
beschutte en groene leefomgeving die in lijn is
met onze visie op intensieve zorg zoals neergelegd in de zorgprogramma’s Kwint en Terts. Ons
totale vastgoed omvat zo’n 130.000 m2 waarvan
bijna 87.000 m2 in eigendom is en zo’n 43.000m2
wordt gehuurd. Sinds 2010 werkt Zozijn stapsgewijs aan de vernieuwing en actualisering van
haar bestaande vastgoed. Wij naderen het einde
van een periode waarin wij veel bestaande bouw
hebben vervangen door nieuwbouw. In 2021 zijn
wij gestart met de realisatie van voorlopig de
laatste projecten op het landgoed; het Dorpshuis
(24 plaatsen voor dagbesteding) en IB 5 (22
plaatsen voor wonen voor volwassenen).
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In Salland-Graafschap zijn de afgelopen jaren
ook grote stappen gezet met de realisatie van
nieuwbouw in Raalte en Zutphen. Ook is er in
2021 gestart met nieuwbouw in Deventer. In de
regio Achterhoek-De Liemers staan we aan de
vooravond van grootschalige nieuwbouw; zowel
vervanging als uitbreiding.
• Goede gebouwen met aandacht voor
kwaliteitsbehoud;
• Zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke
materialen zoals baksteen;
• Nieuwbouw wordt standaard gebouwd
conform een technisch programma van eisen
waarin standaard zijn opgenomen onder andere
LED-verlichting, hoge isolatiewaarden en
gasloos;
• Gebouwen met platte daken worden waar
mogelijk voorzien van zonnepanelen;
• Aandacht voor een rustige leefomgeving;
zowel binnen als buiten;
• Optimale daglichttoetreding en een goede
akoestiek;
• Goede ventilatie voor schone lucht;
• Regelmatig onderhoud waardoor de gebouwen
hun waarde en kwaliteit behouden.
Bij Zozijn is de realisatie van een gezonde leef- en
verblijfomgeving (een ‘healing en healthy environment’) een voorwaarde om ziek worden zoveel
mogelijk te voorkomen. Daglicht, schone frisse
lucht en rust hebben een grote invloed op de
gezondheid van cliënten en medewerkers. Een
gezonde omgeving kan substantieel medicijngebruik, kans op depressie en stress verminderen.
Energie en CO2 footprint
Organisaties met 250 fte of meer, een jaaromzet
van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen dienen te voldoen aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn
(EED). Het doel van deze richtlijn is om instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én
van de mogelijkheden om energie te besparen en
te verduurzamen. Hiertoe zijn voor diverse branches - waaronder de zorg - lijsten samengesteld
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van Erkende Maatregelen (EML) om besparingen te bewerkstelligen. Over de implementatie van deze maatregelen dienen organisaties te rapporteren aan het bevoegd gezag
(Omgevingsdiensten).
Wij voldoen aan bovenstaande wet- en regelgeving en spannen ons daarnaast in om te voldoen aan toekomstige eisen. Daarbij is gekozen
voor de Bijna Energie Neutrale Gebouwen-norm
(BENG). En hanteren wij de Gemeentelijke
Praktijk Richtlijn (GPR) die vijf criteria omvat;
naast ‘energie’ ook ‘milieu’, ‘gezondheid’,
‘gebruikskwaliteit’, en ‘toekomstwaarde’.
Concreet gaat het bij BENG en GPR over onder
meer zonnepanelen, daglicht, frisse lucht, ventilatie, rust en onderhoud. Op basis van de GPRsystematiek scoren wij op nieuwbouw meer dan
een 8, terwijl de overheid een 7,5 hanteert als
eis. Met de door Zozijn geplaatste zonnepanelen
is sinds de installatie in 2017 in totaal ruim 313
ton CO2 uitstoot bespaard. Voor een overzicht
van het verloop van het energieverbruik in de
afgelopen jaren verwijzen wij naar ‘Bijlage Milieu’.
Tenslotte zetten wij de komende jaren in op verdere energiebesparing door te sturen op gedrag
van cliënten en medewerkers door het organiseren van gerichte milieuworkshops waardoor duurzaamheid in het DNA van de organisatie komt.

Duurzame
ontwikkelingsdoelen
Zozijn heeft met 1.286
geplaatste zonnepanelen in
2021 voor ruim 343 MWh
stroom opgewekt. Daarmee
draagt de organisatie bij aan
duurzaamheidsdoelstelling 7 van de Verenigde
Naties: ‘Betaalbare en duurzame energie’, waarbij het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix wordt verhoogd’.

Vervoer
Bij de aanbesteding van het vervoer in 2020
heeft Zozijn haar vervoerders gevraagd naar
hun duurzaamheidsplannen en hoe ze hun transportbewegingen kunnen minimaliseren. Volledig
elektrisch rijden is nog niet haalbaar omdat de
bussen dan te zwaar worden en er daardoor
een groot rijbewijs nodig is. Zozijn heeft met de
vervoerders afgesproken dat zij bij de aanschaf
van nieuwe voertuigen voor de ritten van Zozijn
kiezen voor het meest milieuvriendelijke voertuig
op fossiele energie. Dat is op dit moment diesel
met Euronorm 6. Verder zorgt Zozijn ervoor dat
wonen en dagbesteding bij nieuwbouw worden
gecombineerd zodat er een afname van vervoersbewegingen ontstaat. In 2020 is de Lemmerië
in Zutphen in gebruik genomen, waarbij de
vervoersbewegingen daar met 30% zijn gereduceerd. Dit betreft een locatie met een capaciteit
van 51 plaatsen verblijf en 24 plaatsen dagbesteding. Eind 2020 is voor De Berken in Duiven
een elektrokar besteld waarin 6 rolstoelers vervoerd kunnen worden. Deze bus is voorzien van
zonnepanelen. Op zonnige dagen wekken deze
panelen voldoende energie op om de ritten van
die dag te kunnen rijden. Doordat de afstanden
kort zijn volstaat de elektrokar waardoor er geen
dieselvoertuig meer nodig is. De elektrokar is in
het tweede kwartaal van 2021 geleverd en voert
ritten uit die door een externe vervoerder met
een dieselvoertuig werden gereden.
Op landgoed De Lathmer vindt al het interne
vervoer van cliënten en goederen plaats door
middel van elektrische voertuigen. Voor cliëntenvervoer zijn drie 16 persoonsbussen en vijf 8 persoons huifwagens beschikbaar. Voor goederen
transport zijn er 2 elektrokarren.
Afvalinzameling
Eén van de thema’s van de Green Deal 2.0
Zorginstellingen is afvalbeheer. De deal vereist een goede registratie van de verschillende
afvalstromen door het wegen van de ledigingen.
Hiermee verkrijgen wij inzicht in onze afvalstromen op basis waarvan wij stappen kunnen zetten
om afval beter te kunnen scheiden zodat com-

ponenten herbruikbaar zijn. In 2020 heeft Zozijn
middels een aanbesteding inzicht gekregen in
de mogelijkheden om afvalverwerking te laten
aansluiten op de eisen zoals gesteld in de Green
Deal. De aanbesteding heeft geresulteerd in de
samenwerking met een nieuwe afvalverwerker;
Renewi. Alle voertuigen van Renewi voldoen aan
de Euro 6 norm. Dat betekent, dat zij dieselvoertuigen inzetten met de laagste CO2 uitstoot.
Zij wegen elke lediging op iedere locatie en
maken dit via een portal inzichtelijk voor Zozijn.
Renewi heeft eigen bedrijven voor het scheiden
en recyclen van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) afval.
Hiermee besparen zij 1.468 kg CO2 per 1.000
kg ingezameld PMD afval. Op haar grotere locaties gaat Zozijn beginnen met het gescheiden
inzamelen van het PMD afval. Op het landgoed
in Wilp zijn in de milieustraat 2 perscontainers
voor bedrijfsafval en papier/karton geplaatst. In
combinatie met het scheiden van het PMD afval,
gaan we hiermee het aantal transportbewegingen fors verminderen. De rolcontainers worden
door Logistiek in de perscontainers geleegd, wat
de Milieugroep veel tilwerk van zakken uit handen neemt. Het werk wordt hierdoor veiliger en
minder belastend. Daarnaast ondersteunt Renewi
ons met afvalwijzers en ander voorlichtingsmateriaal om op een juiste wijze met de afvalscheiding
om te gaan. In hoofdstuk 4 ‘Integratie van MVO
binnen de organisatie’ beschrijven wij wat de
organisatie al heeft bereikt op het gebied van de
integratie van duurzaamheid in het beleid.

Het is de ambitie van Zozijn
dat duurzaamheid binnen 5 jaar
als vanzelfsprekend wordt ervaren
binnen de organisatie en uiteindelijk
een onderdeel wordt van
het DNA van Zozijn.
Wim Tak, Manager Facilitaire diensten en Inkoop
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3.6 Rol en invloed in
de zorgketen
Gegeven de sector waarin wij actief zijn, hebben
wij het kernthema ‘Eerlijk zakendoen’ aangepast
in ‘Rol en invloed in de zorgketen’.
Onze rol en invloed in de zorgketen etaleren wij
met name met betrekking tot de ontwikkeling
van de zorgprogramma’s Terts en Kwint en de
regiofunctie van de Daniël de Brouwerschool.
Zorgprogramma’s, voor de gehele
gehandicaptenzorg-sector
Zozijn kenmerkt zich door een relatief hoog percentage cliënten met een (zeer) complexe problematiek. Voor deze cliënten vervullen wij een
bovenregionale functie. Door de zeer intensieve
zorg op drie plaatsen te concentreren; Landgoed
De Lathmer te Wilp, de Kemphaan in Raalte en de
Meesterstraat in Doetinchem hebben wij een sterke positie verworven binnen de langdurige zorg.
Wij onderschrijven de door het ministerie van VWS
gesignaleerde noodzaak om de kennis in de langdurige zorg te versterken en investeren daarom al
jaren in zorgprogramma’s.

Onze zorgprogramma’s en de gehele
onderbouwing daarvan noemen wij
de ‘Grondslag voor de Gehandicaptenzorg’. Wij zijn bezig deze goed

Wij hebben hogeschool Saxion opdracht gegeven
te onderzoeken hoe effectief de methodiekzorgprogramma’s zijn. Saxion heeft de nulmetingen
verricht en er zullen per zorgprogramma nog
twee metingen volgen. Nadat het onderzoek is
afgerond, zal het zorgprogramma worden geëvalueerd en bijgesteld.
De regiofunctie van de Daniël de
Brouwerschool
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 het prachtig landgoed De Lathmer met
grote pleinen en veel ruimte rondom de school.
Tegenover de school ligt een groot sportveld en
een 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 haar
visie met de bloementuin als metafoor.

Visie

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.

te verwoorden.
In 2022 stellen wij onze kennis en
expertise beschikbaar aan de gehele
sector via een wetenschappelijk
onderbouwde publicatie.
Diane Onnink, Bestuurssecretaris

Bij de Daniël de Brouwerschool krijgen kinderen
een goede verzorging, liefde en aandacht. Alle
kinderen ontwikkelen zich zo elk op hun eigen
wijze en komen tot bloei. Bij stagnatie in de ontwikkeling is extra zorg voorhanden. Ieder kind
ontwikkelt zich zo zelfstandig mogelijk. Hun ontwikkeling wordt nauwgezet schriftelijk bijgehouden. Er is veel onderling overleg om ieder kind
tot optimale zelfontplooiing te laten komen.
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Samenwerking in de keten
Er zijn vakspecialisten die de kinderen 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, Zutphen naar
school. Bij het voortgezet onderwijs werkt de
school voor stage adressen samen met tientallen organisaties waaronder Zozijn of andere
zorgorganisaties. Maar ook zorgboerderijen,
supermarkten, autobedrijven, maneges, horeca
en meubelzaken bieden stagemogelijkheden.
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Met de Daniël de Brouwerschool en initiatieven waaronder Kulturhus de Rietborgh
en Werk&Zo geeft Zozijn
invulling aan duurzaamheidsdoelstelling 17 van
de Verenigde Naties:
‘Partnerschappen om doelstellingen te bereiken’.

Excellente School
De school vindt het belangrijk dat het onderwijs
aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) van
hoge kwaliteit is. De Daniël de Brouwerschool
heeft sinds 2013 het predicaat excellent voor
het Speciaal Onderwijs (SO) en het Voortgezet
Speciaal Onderwijs (VSO).

3.7 Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap
Organisaties hebben een relatie met de gemeenschappen waarin zij actief zijn. Deze relatie
behoort te zijn gebaseerd op de betrokkenheid
bij de gemeenschap om zo te kunnen bijdragen
aan de ontwikkeling van die gemeenschap. Deze
betrokkenheid – individueel of via een vereniging helpt om de burgerlijke samenleving te versterken.
Zozijn is met diverse initiatieven nauw betrokken
bij de gemeenschappen waar zij deel van uitmaakt. De voorbeelden die wij in dit verslag willen
uitlichten zijn het Landgoed De Lathmer, Kulturhus
de Rietborgh en dagbestedingslocatie Werk&Zo.
Landgoed De Lathmer toegankelijk voor
bezoekers
Zozijn stelt het landgoed De Lathmer open voor
bezoekers. In het kasteel op het landgoed bevindt
zich Museum Zozijn dat iedere vrijdagochtend haar
deuren opent voor bezoekers. Behorend bij het
museum, maar ook zonder bezoek aan het museum, is er een historische route te wandelen.
Museum Zozijn
Iedere vrijdagochtend van 10.00 - 12.30 uur zijn
(externe) bezoekers welkom op het kasteel om de
veelzijdige geschiedenis van de afgelopen 70 jaar
van Zozijn als zorginstelling te beleven. De entree
is gratis. Bezoekers zien in het museum mooie
oude foto’s, zij kunnen luisteren naar verhalen van
oud-medewerkers en bijzondere attributen bekijken, zoals een dwangbuis, de eerste rolstoel en
een de postfiets. Er draait ook een film van vroeger en er zijn krantenartikelen op tafel te zien. In
combinatie met het museumbezoek kan de historische wandeling op het landgoed gelopen worden.
Historische wandeling
De 3,5 km lange route leidt de bezoekers langs
24 historische punten op het terrein, die de wandelaars een stuk geschiedenis van Landgoed De
Lathmer laten zien. De wandeling is uitgeschreven

in een gids die te verkrijgen is in het museum. In
het museum ontvangen de bezoekers een linnen
tas met het logo van Museum Zozijn, handig om
een eventuele versnapering voor onderweg mee
te nemen.
Langs de route hangen volgbordjes op de bermpalen en op lantaarnpalen. De route begint bij het
kasteel. Van de vele historische punten worden er
16 omschreven op borden waar bezoekers langs
lopen. Daarnaast wordt er in de gids aanvullende
informatie gegeven over andere punten die belangrijk zijn geweest in de historie van het Landgoed.
Kulturhus de Rietborgh
Kulturhus De Rietborgh in Terborg is ontstaan door
een samenwerking tussen gemeente Oude IJsselstreek, Wonion en tal van organisaties op het gebied van onderwijs, zorg, welzijn en kinderopvang.
Het Kulturhus is een centrale plek in Terborg
voor wonen, leren en ontmoeten. Basisschool,
kinderopvang, kindercentrum, consultatiebureau,
welzijnsorganisaties en sport- en recreatieverenigingen zitten onder één dak. De Rietborgh is een
ontmoetingsplek van waaruit lokale activiteiten
plaatsvinden, overdag en ’s avonds, voor kinderen,
jeugdigen en ouderen met als doel het versterken
van de mogelijkheden van jong en oud. Hiermee
draagt De Rietborgh bij aan vijf van de zes doelen
van het Sociaal Domein van de Gemeente Oude
IJsselstreek op de volgende gebieden.
Opvoeden, leren en ontwikkelen
Binnen de Rietborgh worden ontwikkelingsmogelijkheden geboden aan de inwoners van Terborg. Met
activiteiten voor en door ouders draagt het Kulturhus de Rietborgh bij aan twee maatschappelijke
doelen:
• Ouders in staat stellen om voor hun kinderen te
zorgen en op te voeden;
• Het stimuleren van kinderen en jongeren om zich
maximaal te ontwikkelen en groeien op tot zelfstandige en betrokken inwoners.
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Werken, verdienen en uitgeven
Door het huisvesten van de dagbesteding van
Zozijn in De Rietborgh ontstaat een kleinschalige
voorziening voor inwoners voor wie regulier werk
(tijdelijk) niet haalbaar is. Er ontstaat daarnaast
een breder aanbod aan vrijwilligerswerk.
Samenleven en meedoen
Binnen het Kulturhus heerst een klimaat waarin inwoners zich prettig voelen en waardoor zij bereid
zijn om naar eigen kunnen, betaald of onbetaald,
een bijdrage te leveren aan de samenleving. Door
het plaatsen van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt draagt de Rietborgh tevens bij aan
het maatschappelijk doel om een actieve deelname
van uitkeringsgerechtigden aan de maatschappij
te bevorderen.
Gezond leven, bewegen en ontspannen
Binnen de Rietborg zijn moderne faciliteiten
aanwezig om inwoners te stimuleren tot meer
bewegen.
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Wonen en veilig leven
De Rietborgh draagt bij aan het behoud van een
passend basisniveau van algemene voorzieningen
voor de omgeving.
Verzorgen, verplegen en verhelpen
Binnen het centrum zijn verschillende zorg gerelateerde huurders gevestigd waaronder het orthopedagogisch centrum ’t Kempske van Zozijn,
Kinderopvang Humanitas met kinderopvang,
buitenschoolse opvang en peuteropvang en consultatiebureau Yunio.
Inclusie
Het toekomstbeeld voor de Rietborg is een Kulturhus waar verschillende culturen, mensen met
en zonder beperking en jong en oud bij elkaar
komen. Hiermee draagt deze doorontwikkeling
bij aan het realiseren van een inclusieve samenleving. Het wijkteam en de gebiedsmakelaar
spannen zich in om de verbinder te zijn tussen de
Terborgse burger en De Rietborgh, waardoor het
Kulturhus meer van ‘Terborg’ wordt.

Werk&Zo
Werk&Zo is een locatie voor arbeidsmatige dagbesteding. De locatie is bewust gevestigd op een
industrieterrein en vormt een onderdeel van productielijnen van bedrijven waaronder leveranciers
van kleding, elektrotechnische producten, een
drankenhandel en een producent van vliegengordijnen.
Zozijn huurt deze locatie van een hoofdleverancier. De werkzaamheden zijn assemblage, montage en inpakwerk. De cliënten worden ondersteund om zo zelfstandig mogelijk te functioneren en werken volgens een individueel zorgplan.
Dit gebeurt in een ontspannen werksfeer. Er is
geen werkdruk. We stimuleren de medewerkers
om zelf initiatieven te nemen. Daardoor worden ze zelfstandiger en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Hier werken kan een opstap zijn voor
werken bij een bedrijf, met begeleiding van een
coach.

Robert werkt al ruim 6 jaar bij Werk&Zo in
Zevenaar. Van de samenwerking met zijn
collega’s beleeft hij veel plezier.

Het werk is heel verschillend.
We doen opdrachten voor veel
bedrijven. Veel inpakwerk,
etiketten van flessen halen zodat
de flessen opnieuw gebruikt
kunnen worden, bundelen en
stickeren. Kralengordijnen maken,
noem maar op. Ja ik kan wel
zeggen, dat ik met veel plezier
naar mijn werk ga.

Met het in elkaar zetten van vlie-

Robert, cliënt-medewerker Werk&Zo

gengordijnen zijn onze cliënten
bezig met een verkoopbaar
product. Het is arbeidsmatige
dagbesteding waarmee wij echte

Bovengenoemde activiteiten zijn een greep uit
de vele activiteiten en voorzieningen waarmee wij
onze betrokkenheid bij de lokale gemeenschap
gestalte geven.

inclusiviteit realiseren. Cliënten
maken een product dat echt iets
toevoegt aan de samenleving.
Sjaak van Tent, Manager Dagbesteding
en Zozijn School
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HOOFDSTUK 4

Integratie van MVO binnen
de organisatie
In dit hoofdstuk geven wij inzicht in hoe
Zozijn haar maatschappelijke verantwoordelijkheid integreert in de dagelijkse
bedrijfsvoering. Tevens komt onze verantwoordelijkheid binnen de zorgketen en de
communicatie richting onze stakeholders
aan de orde.

4.1 Ketenverantwoordelijkheid
en invloedssfeer
Door het (op termijn) beschikbaar stellen van de
in paragraaf 3.6 ‘Rol en invloed in de zorgketen’
beschreven wetenschappelijk onderbouwde
methodieken voor de gehandicaptenzorg Kwint
en Terts, dragen Zozijn en haar onderzoekpartners (onder andere onderwijsinstellingen) bij aan
de kennisontwikkeling binnen hun sector.

4.2 Gepaste zorgvuldigheid
(due diligence)
Onze financiële medewerkers hebben de ambitie
om de medewerkers optimaal in staat te stellen
liefdevolle zorg te leveren aan de cliënten. Wij
geven invulling aan dit streven door:
• Een optimale financiële huishouding waarbij
gebruik wordt gemaakt van voorspellende
stuurinformatie met behulp van dashboard,
business cases en planningstools;

• De optimale benutting van de bekostigingsmogelijkheden gegeven de complexe bekostigingsstructuur vervat in de Wet langdurige
zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) en de Jeugdwet;
• Een optimale overhead ter ondersteuning van
het primair proces, waarbij de organisatie toeziet
op de omvang en kwaliteit van haar formele en
informele overhead. Hiertoe nemen wij deel aan
de jaarlijkse overhead-benchmark uitgevoerd
door Berenschot.
Daarnaast sturen wij expliciet op een effectief strategisch informatiebeleid en innovatie door:
• Informatiebeveiliging en gegevensbescherming:
zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens,
medische gegevens, methodieken en klachten;
• Informatievoorziening voor de medewerker waar
bij medewerkers optimale digitale ondersteuning
ontvangen om hun werk uit te voeren;
• Informatievoorziening en innovatie voor de cliënt:
zorgtechnologie ontwikkelt zich snel en daarom
hebben wij een Zorglab met een testteam van
cliënten om zorgtechnologie op te sporen, te
testen en toe te passen. Daarnaast vinden wij dat
cliënten ook zelf tot bloei moeten kunnen komen
op het gebied van digi-vaardigheden. Om die
reden heeft de Zozijn School verschillende cursussen ontwikkeld over het gebruik van computers en sociale media.
Tenslotte zetten wij diverse technische ondersteuningsmiddelen en domotica in waaronder
signaleringssystemen, sensoren, noodoproepen,
terrein- en gebouwbewaking en een digitaal
sleutelsysteem.
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4.3 Integreren van maatschappelijke verantwoordelijkheid in
besturingsprocessen,
systemen en procedures
Zozijn heeft het proces van de verduurzaming van
de strategie belegd bij één van haar directeuren.
Daarnaast is er een implementatiestructuur voor
verduurzaming in het leven geroepen, welke er
als volgt uitziet:
• Portefeuillehouder: Directeur Vastgoed en
Bedrijfsdiensten
• Projectleider: Adviseur Vastgoed
• Adviseur extern adviesbureau
In de afgelopen jaren zijn er onder leiding van de
projectleider de volgende projectgroepen samengesteld die ieder vanuit de eigen expertise bijdragen aan de verduurzaming van onze strategie:
•
•
•
•
•
•
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Algemene coördinatie duurzaamheid
Gebouwen en energie
Duurzaam HRM (Zozijn werkt)
Duurzame inkoop en afval
Communicatie
Duurzaamheidsworkshops voor cliënten en
medewerkers via de Zozijn School.

Wat hebben wij in het jaar 2021 op het gebied
van MVO bereikt:
• Binnen de organisatie is aan diverse afdelingen
de presentatie ‘duurzaamheid in het DNA van
Zozijn’ gegeven;
• In 2021 is de update van de Zelfverklaring ISO
26000 (over 2020) gepubliceerd die als verantwoordingsmodel dient voor duurzaamheid;
• De afdeling Inkoop heeft een werksessie maatschappelijk verantwoord inkopen gehouden. De
aandachtspunten worden verwerkt in een beleidsplan maatschappelijk verantwoord inkopen;
• De projectmatige uitrol van de erkende maatregelen energieverbruik (EML):
o De installatie van LED-verlichting;
o De vaststelling van beleid inzake de aanschaf
van energiezuinige apparatuur;
o De start met de inrichting van een Energie
Benchmark waarmee energieverbruik kan
worden geregistreerd en waarop kan worden
gestuurd;
• De aanbesteding van de opdracht voor een
technische upgrade van het Dienstencentrum;
• De overstap op de nieuwe versie van de
Milieuthermometer Zorg;
• Zozijn heeft samen met andere partijen en de
gemeente Voost een aanvraag gedaan voor een
subsidie voor het Programma Aardgasvrije
Wijken (PAW). De aanvraag is niet gehonoreerd
omdat het project nog teveel in de voorverkenning zit;
• Er is een onderzoek gestart en afgerond naar de
mogelijkheden om duurzaamheid in de DNA van
de organisatie te krijgen. Om dit te bereiken is
een contentkalender ingericht met duurzame
activiteiten die in 2022 zullen worden opgepakt.

Voor het jaar 2022 heeft Zozijn de volgende
duurzame ambities vastgesteld die stapsgewijs
zullen worden gerealiseerd:
• De opzet van een contentkalender voor communicatie en de opzet van concrete activiteiten.
Hierbij wordt o.a. aangehaakt bij landelijke
dagen zoals:
o Wereldfietsdag
o World Clean Up Day
o Warme truien dag
o Dag van de duurzaamheid onderwijs;
• De certificering van het Dienstencentrum
en een pilotlocatie op niveau brons voor de
Milieuthermometer Zorg;
• De voorbereiding voor de audit van alle gebouwen (complexen) van landgoed De Lathmer;
• De oplevering van het technisch geoptimaliseerde Dienstencentrum (hoofdkantoor);
• Het ontwerp en de implementatie van een apart
logo voor duurzaamheid zodat er effectiever
over dit thema kan worden gecommuniceerd.

4.4 Het monitoren van activiteiten en beoordelen van prestaties
Bij Zozijn wordt methodisch gewerkt, volgens heldere afspraken die te vinden zijn in het Kwaliteitshandboek. Zoals wij in paragraaf 3.3 hebben toegelicht, werken wij met het kwaliteitssysteem HKZ
om de werkprocessen te beheersen en zo nodig te
verbeteren. Op alle niveaus in de organisatie voert
de organisatie risico-inventarisaties uit, worden
klachten, incidenten en calamiteiten geanalyseerd.
Wij gebruiken de resultaten voor verbetering.
Wij hebben een HKZ-certificaat en daardoor is
geborgd dat het kwaliteitssysteem jaarlijks door
een extern bureau wordt getoetst.

4.5 MVO communicatie en
rapportage
Ten behoeve van de interne beleidsvorming en
communicatie over duurzaamheid hebben wij een
‘Beleidsnota Duurzaamheid’ opgesteld. Daarnaast
rapporteren wij middels deze Zelfverklaring ISO
26000 ieder jaar extern over onze duurzame
strategie langs de zeven kernthema’s van de ‘NENISO 26000 Richtlijn voor de Maatschappelijke
Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO).
Deze rapportage publiceren wij zowel op onze
website www.zozijn.nl als op het Publicatieplatform
ISO 26000 van het Nederlands Normalisatie
Instituut (NEN).
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Bijlage 1 - Milieu
Deze bijlage geeft een overzicht van de door Zozijn bereikte resultaten
met betrekking tot het milieu in 2021 afgezet tegen het jaar 2019.

Energieverbruik
In onderstaande tabel worden de verbruikscijfers in de jaren 2019 - 2021 met elkaar vergeleken.
Energieverbruik

Verbruik 2019

Verbruik 2020

Delta 19/20

Verbruik 2021

Delta 20/21

Elektriciteit KWh

4.359.141

4.730.511

9%

4.701.500

-1%

Gas (gecorrigeerd)* M3

1.141.452

1.110.174

-3%

1.101.863

-1%

1.049

1.381

32%

1.012

-27%

Warmte (gecorrigeerd)* M3

* Het gas- en warmteverbruik wordt gecorrigeerd voor graaddagen. Hierbij wordt het verbruik van een gegeven jaar
gecorrigeerd voor de afwijking in buitentemperatuur van dat jaar ten opzichte van het langlopende (10-jarig) gemiddelde.
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Toelichting stijging verbruik elektriciteit

Het elektriciteitsverbruik is licht afgenomen in 2021 ten opzicht van 2020. Waar in 2020 het elektriciteitsverbruik sterk steeg door intensiever gebruik van cliëntenwoningen en zorglocaties in verband met de
maatregelen omtrent corona, vindt in 2021 een kleine correctie plaats op dit verbruik.

Toelichting stijging verbruik warmte

Ook het gecorrigeerde gasverbruik- en warmteverbruik is afgenomen in 2021. Het absolute verbruik
steeg in 2021 omdat vooral de maanden januari t/m maart 2021 veel kouder waren dan het langlopende
gemiddelde. Gecorrigeerd ligt het verbruik in lijn met de daling van het elektriciteitsverbruik. Het warmteverbruik is sterker gedaald omdat een grote warmteaansluiting eind 2020 is afgemeld, waardoor er in
2021 minder gasaansluitingen en daarmee verbruik was.

CO2 uitstoot
De CO2 uitstoot is in 2021 ten opzichte van 2020 met 43 ton afgenomen. Doordat zowel het elektriciteit- als het gasverbruik in 2021 een lichte daling liet zien, is het resultaat dat ook de CO2 uitstoot licht
is afgenomen.
Ton CO2 uitstoot

2018

2019

2020

2021

4.389

4.688

4.826

4.783

Geplaatste zonnepanelen
Sinds het jaar 2017 heeft Zozijn op diverse locaties zonnepanelen geplaatst. Hieronder een overzicht van
de opgewekte energie in het jaar 2021 en de totale besparing van de CO2 uitstoot sinds de installatie
van de panelen.
Locatie
Plaats
		
		

Aantal
geplaatse
panelen

Jaarlijkse
productie in
MWh in 2021

Besparing
CO2 uitstoot

(vanaf installatie)

Gelijk aan
aantal geplante
bomen

Lijmerij 27 (Noorderhaven)

Zutphen

140

38,8 MWh

30,9

923

Dreef 2 (Boterfabriek)

Zutphen

80

20,1 MWh

16,2

484

Roggencampweg 11 (IJsselvallei)

Wilp

174

46,9 MWh

57,8

1.726

Molenallee 50 (Dienstencentrum)

Wilp

480

130,5 MWh

159,6

4.763

Melkakkerweg 12-14

Wilp

206

54,6 MWh

23,3

694

Melkakkerweg 16-18

Wilp

206

52,8 MWh

25,8

771

1.286

343,7 MWh

313,6

9.361

TOTALEN
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Bijlage 2

Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN
De 17 Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties zijn duurzame doelstellingen
om onze wereld te transformeren. Het zijn primair doelstellingen voor landen (op macroniveau) maar
zijn - soms indirect - ook van toepassing op organisaties en individuen. Bij ieder ontwikkelingsdoel
noemen we het betreffende ISO 26000 kernthema dat daar het meeste raakvlak mee heeft.
GOAL 1.
GEEN ARMOEDE (* CLIËNTEN/PATIËNTEN, MENSENRECHTEN, MEDEWERKERS)
Beëindig armoede overal en in al haar vormen.
GOAL 2.
GEEN HONGER (* BESTUUR, GEMEENSCHAP, MILIEU)
Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot
duurzame landbouw.
GOAL 3.
GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN (* CLIËNTEN/PATIËNTEN,
MENSENRECHTEN, MEDEWERKERS)
Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden.
GOAL 4.
KWALITEITSONDERWIJS (* BESTUUR, GEMEENSCHAP)
Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren
voor iedereen.
GOAL 5.
GENDER GELIJKHEID (* CLIËNTEN/PATIËNTEN, MENSENRECHTEN,
MEDEWERKERS)
Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.
GOAL 6.
SCHOON WATER EN SANITAIR (* MILIEU, BESTUUR)
Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen
voor iedereen.
GOAL 7.
BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE (* MILIEU, CLIËNTEN / PATIËNTEN)
Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie
voor iedereen.
GOAL 8.
EERLIJK WERK EN ECONOMISCHE GROEI (* ZORGKETEN, GEMEENSCHAP,
MEDEWERKERS, PATIËNTEN / CLIËNTEN)
Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en
productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.
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GOAL 9.
INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR
Bouw een veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.
GOAL 10.
ONGELIJKHEID VERMINDEREN (* MENSENRECHTEN, BESTUUR)
Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.
GOAL 11.
DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN (* MENSENRECHTEN,
GEMEENSCHAP, MILIEU)
Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
GOAL 12.
VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE (* BESTUUR, ZORGKETEN, MILIEU)
Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
GOAL 13.
KLIMAATACTIE (* BESTUUR, MENSENRECHTEN, MILIEU)
Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
GOAL 14.
LEVEN IN HET WATER (* MENSENRECHTEN, ZORGKETEN, MILIEU)
Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen.
GOAL 15.
LEVEN OP HET LAND (* MENSENRECHTEN, ZORGKETEN, MILIEU)
Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en
draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.
GOAL 16.
VREDE, JUSTITIE EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN (* BESTUUR, ZORGKETEN,
MENSENRECHTEN)
Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus
doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit.
GOAL 17.
PARTNERSCHAPPEN OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN
(* BESTUUR, MENSENRECHTEN, GEMEENSCHAP, ZORGKETEN)
Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor
duurzame ontwikkeling.
* Corresponderende kernthema’s van de richtlijn voor de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van organisaties ISO 26000.
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