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INLEIDING EN LEESWIJZER 
Zozijn verantwoordt elk jaar haar beleid in een aantal documenten. De be-
kendste zijn de Jaarrekening, inclusief verslag accountantscontrole, en het 
Kwaliteitsrapport. Ook andere rapportages zijn wettelijk verplicht, zoals on-
der meer de Klachtenrapportage. Het maatschappelijk verslag informeert over 
wat we gedaan hebben met en voor cliënten en medewerkers. En waarom en 
hoe.

Waar nodig is in het betreffende hoofdstuk een 
verwijzing opgenomen naar meer informatie. 
Meestal is dat in de vorm van een link naar bij-
voorbeeld de Jaarrekening, het Kwaliteitsrap-
port of een link naar een externe organisatie. 
Alle links staan achterin dit verslag op een rij. 
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Niet altijd even gemakkelijk....

Thuiswerken

Het was niet te voorkomen… ook in dit 
maatschappelijk verslag zult u veel lezen 
over de pandemie. De termen pande-
mie, corona en covid-19 gebruiken we 
door elkaar, al weten we dat de begrip-
pen niet hetzelfde zijn.

Pandemie
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RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur van Zozijn Beheer en Zozijn Zorg bestaat uit 1 persoon, 
Peter Vriesema (bestuurder). Hij legt verantwoording af aan de Raad van  
Toezicht. Peter Vriesema is ook bestuurder van de Daniël de Brouwerschool 
die valt onder de stichting Zozijn Beheer.

Hij is gepromoveerd orthopedagoog en heeft 
in verschillende organisaties voor mensen met 
een beperking gewerkt. Zozijn heeft een geac-
crediteerde zorgbestuurder, toegekend door 
de Vereniging van bestuurders in de gezond-
heidszorg (NVZD). De bestuurder valt onder de 
WNT

Zozijn volgt de Governancecode Zorg 2017, 
met als speerpunten:
• Goede zorg
• Waarden en normen
• Invloed belanghebbenden
• Inrichting governance
• Goed bestuur
• Verantwoord toezicht
• Continue ontwikkeling.
Deze code zet de verandering in naar orga-
nisaties aanspreken, waarbij veel aandacht is 
voor gedrag, waarden en normen, medezeg-
genschap en dialoog, in plaats van het afvinken 
van standaard-lijsten. Cliënten staan centraal in 
de code. De code is hier te vinden. 

Een veelbewogen jaar
Zozijn is het jaar 2020 vol ambities en opdrach-
ten gestart: meer betrokkenheid van mede-
werkers met het programma Zózijn Werkt, 
duurzaamheid, accent op vrijwillige zorg en 
beperkingen als het niet anders kan en een 
nieuwe regeling voor de medezeggenschap. 
Vol vertrouwen gaat iedereen hiermee aan de 
slag totdat in maart de covid 19-pandemie ook 
in Nederland besmettingen veroorzaakt. 

Op 13 maart brengen de bestuurder en direc-

tie een eerste lijst met maatregelen uit via de 
zogenaamde interne ‘pandemie e-mail’. Nog 
steeds verschijnt er elke week een update, die 
ook wordt geplaatst op de corona-pagina op 
Zozijn.nl waar verwanten de ontwikkelingen 
kunnen volgen. Vrijwel meteen hebben wij een 
‘uitbraakteam’ geformeerd, dat bij besmettin-
gen besluiten neemt over isolatie, quarantaine 
en te gebruiken veiligheidsmiddelen, en dat 
zorgteams adviseert hoe zij de zorg het beste 
kunnen organiseren.

Tussen 13 maart 2020 tot en met het schrijven 
van dit verslag hebben we op instructie van de 
landelijke overheid, de VGN, en de veiligheids-

 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2020

Verschillende verwanten en bedrijven uit 
de regio staken Zozijn een hart onder 
de riem tijdens de eerste lockdown. Dat 
deed medewerkers goed!

Betrokkenheid
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regio ingrijpende maatregelen moeten nemen, 
waaronder:

• Zo min mogelijk contacten met mensen 
buiten de woning en de locaties.

• Zo veel mogelijk vaste mensen in 1 zorg-
team.

• Weken (8) lang geen bezoek aan cliënten, 
zelfs niet aan kinderen.

• Sluiting (tijdelijk) van de dagbestedingsloca-
ties, gedeeltelijk opgevangen door wonen 
en dagbesteding te combineren.

• Sluiting (tijdelijk) van de kindercentra, bui-
tenschoolse opvang en logeren.

• Inrichten van een eigen teststraat en een 
tijdelijke corona-unit voor patiënten van 
Zozijn en uit de regio.

In de loop van het jaar is er diverse keren ver-
soepeld en weer aangescherpt.
De verwanten en cliënten hebben de strenge 
(overheids)maatregel ‘geen bezoek, tenzij ….’ 
als het meest ingrijpend ervaren. Wij weten dat 
omdat er in september een korte enquête is 
gehouden onder cliënten en verwanten. Daar-
uit blijkt dat 75% van de respondenten (ruim) 
tevreden is over de informatie, over de geno-

men maatregelen en de handhaving daarvan. 
Ook geven zij tips wat Zozijn beter zou kunnen 
doen bij een volgende piek in de besmettin-
gen.  

We hebben ongelofelijk veel waardering voor 
de medewerkers die in vaak zeer lastige om-
standigheden zorg en begeleiding zijn blijven 
geven. Je zult maar aan het werk gaan met de 
angst de angst om zelf besmet te worden, of 
dat jij degene bent die een cliënt of kwetsbare 
dierbare thuis besmet. 

Daarom hebben de bestuurder en directie una-
niem besloten dat Zozijn de zorgbonus snel en 
ruim uitbetaalt. Zonder onderscheid te maken 
tussen groepen medewerkers, want iedereen 
heeft op zijn manier een waardevolle bijdrage 
geleverd.

Veel tot stand gebracht
• Cliënten (49) zijn verhuisd naar nieuwe 

appartementen in de Lemmerië in Zutphen, 
en 2 nieuwe woningen in Wilp zijn opgele-
verd.

 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2020

1,5 meter

Overleggen en vergaderen op ander-
halve meter afstand werd het nieuwe 
normaal in 2020.

Museum

Er werd hard gewerkt aan het Zozijn 
Museum, zodat het in november 2020 
geopend kon worden. 
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• Start van een unieke samenwerking in het 
Lichtenvoordse IEKC (integraal educatief 
kind centrum), waar letterlijk en figuurlijk 
geen muren zijn tussen onderwijs, kindzorg 
en buitenschoolse opvang.

• Kind & Jeugd heeft de Hoy-app in gebruik 
genomen, een nieuwe manier van contact 
met elkaar.

• Openstelling van het cliëntenportaal Caren-
zorgt (vooralsnog als pilot).

• Medewerkers tevredenheidsonderzoek, 
uitgevoerd door Effectory met een gemid-
delde score van 7,1 en het keurmerk ‘Beste 
werkgever’.

• ZozijnTV, een tweewekelijks tv-programma 
voor Zozijn-cliënten met leuke weetjes, 
spelletjes en tips. Juist in corona-tijd waar-
deren cliënten dit.

• Opening van het Zozijn Museum in kasteel 
De Lathmer; cliënten, verwanten en geïn-
teresseerden kunnen een kijkje nemen in 
het verleden en heden met een blik op de 
toekomst.

• Leiderschapstraining, gevolgd bestuurder 
en directie. Het management volgt in 2021, 
helaas later dan gepland door corona. Kern 
van de training is hoe ieder zich openstelt, 
goed luistert naar en aansluit op de ander 
en tegelijkertijd ruimte geeft voor andere 
opvattingen om zo tot goede besluiten te 
komen.

• HKZ-audit, weliswaar verplaatst naar het 
najaar en in aangepaste vorm. Zozijn heeft 
een flink aantal complimenten gekregen, 
naast 2 aandachtspunten.

• De Raad van Toezicht heeft afscheid ge-
nomen van de voorzitter en 2 leden en de 
nieuwe voorzitter en 2 leden zijn gestart in 
hun toezichthoudende rol.
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Werkgeluk

Wat is werkgeluk? Esther Teunissen, 
Agnes Seesink en Monika de Fauw 
(v.l.n.r.) vormen samen Jobcoachteam 
Achterhoek. Zij werken als jobcoaches 
van Winterswijk tot aan Didam en on-
dersteunen momenteel bijna 80 cliënten 
in hun zoektocht naar dagbesteding en 
werk.  “Wanneer je merkt dat er een klik 
is met een cliënt nadat hij/zij met twijfel 
binnenstapt. Als na een gesprek blijkt 
dat een cliënt zelf initiatief neemt en 
vervolgstappen zet richting werk, zo-
als bijvoorbeeld het zelf opzoeken van 
vacatures, is dat ons werkgeluk. 
Ook beleven we werkplezier als een 
werkgever het wil gaan proberen met 
een cliënt. En als er tijd is om aan te 
sluiten bij de cliënt om hem vervolgens 
de regie te geven. Dat geeft een goed 
gevoel want soms heeft een cliënt tijd 
nodig waardoor het vertrouwen groeit.”

We vertrouwen erop dat dit vernieuwde jaarverslag je een indruk geeft van de 
veelzijdigheid en veerkracht van Zozijn.
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RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht (RvT) en de Raad van Bestuur (RvB) bepalen de inrichting 
van de governance van de zorgorganisatie en zorgen dat de inrichting en de 
werking voldoen aan de Governancecode Zorg. 

Zij dragen verantwoordelijkheid voor het goed 
functioneren van de governance conform de 
code. De RvT is verantwoordelijk voor het toe-
zicht op het beleid van de RvB en de algemene 
gang van zaken in de zorgorganisatie. De RvT 
is de werkgever van de bestuurder.

Een jaar vol beweging
De RvT nam in december 2019 afscheid van 
de voorzitter, Cees van Boven, en van Patricia 
Assmann, lid en voorzitter van de auditcom-
missie Kwaliteit & Veiligheid. Beiden hebben 
zich 2 zittingstermijnen voor Zozijn ingezet. In 
december 2020 nam René Collé afscheid, lid 
en voorzitter van de auditcommissie Financiën 
& Vastgoed. 
In de 8 jaren van hun zittingstermijn was de be-
drijfsmatige portefeuille een belangrijk thema 
op de agenda van de raad. In eerste instantie 
door het verder structureren van de financiële 
processen van Zozijn. Daarnaast ook en vooral 
vanwege de ambitieuze bouwprojecten die 
Zozijn tot uitvoering heeft weten te brengen. 
De raad heeft eveneens in deze periode mee-
gedaan aan het traject ‘Beter leren toezien’ 
van de Nederlandse Vereniging van Toezicht-
houders in Zorg en Welzijn (NVTZ), waarbij het 
accent lag op soft skills naast hard skills en op 
kwaliteit van zorg.  
De raad is de heren Van Boven en Collé en 
mevrouw Assmann zeer erkentelijk voor de 
deskundige wijze waarop zij invulling hebben 
gegeven aan hun rol als toezichthouder.
Per 1-1-20 is Adriaan Jansen tot voorzitter 
benoemd en met de zittende leden, Corrie 
Scholman en Corine de Ruiter, is in de loop 

van het verslagjaar een procedure gestart voor 
de invulling van de vacatures. In oktober zijn 
2 nieuwe leden verwelkomd, Ronald Spanjers 
en Marco Seldentuis. De raad is 5 keer bijeen 
geweest, maar door covid-19 is de jaarlijkse 
bezoekdag geannuleerd. 

Meer focus op zorginhoudelijke thema’s
Met hun benoemingen is de raad weer volledig 
bezet en kan zij in de nieuwe samenstelling een 
begin maken met de reflectie op rolinvulling, 
werkwijze en prioritering.
Het aantreden van de nieuwe leden valt min 
of meer samen met een accentwijziging in de 
agenda, waarbij zorginhoudelijke thema’s aan 
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Zittend (li): Drs. M.G. (Marco) Seldentuis
Zittend (re): Dr. R.W.L. (Ronald) Spanjers
Staand (li): Prof. dr. C. (Corine) de Ruiter
Staand (mi): Drs. A. (Adriaan) Jansen
Staand (re): Drs. C.A.M.P. (Corrie) Scholman

Samenstelling
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belang winnen. Dit kan vanzelfsprekend niet 
los worden gezien van de focus die de raad 
ook zelf heeft aangebracht en het feit dat bin-
nen de organisatie kwaliteit, veiligheid, cultuur, 
innovatie en digitalisering een steeds indrin-
gender onderwerp van gesprek vormen. 
In 2020 lanceerde Zozijn het programma ‘Zo-
zijn Werkt’ waarbij betrokkenheid van mede-
werkers, co-creatie, talent- en leiderschap-
sontwikkeling en verzuimreductie centraal 
staan. De raad onderstreept het belang van dit 
programma dat loopt door alle lagen van de 
organisatie en heeft als doel: een open cul-

tuur, waarbij vertrouwen, elkaar aanspreken en 
transparantie geen loze begrippen zijn, maar 
concreet betekenis geven. Van leidinggeven-
den wordt daar bij voorbeeldgedrag gevraagd; 
dit geldt in de eerste plaats de bestuurder 
die zelf actief deelneemt aan het programma. 
Door corona is vertraging opgelopen.

Toezichthouders zoeken open dialoog met 
de organisatie
Vanuit dit perspectief ziet de huidige raad ook 
haar eigen rol. In een open dialoog met de 
bestuurder en andere partijen binnen Zozijn, 
en de zorginhoud en de persoonlijke relatie 
tussen cliënt en hulpverlener als vertrekpunt, 
geven de toezichthouders invulling aan heden-
daags toezicht.
In aansluiting hierop en conform de governan-
cecode voor de zorg is besloten om in maart 
2021 een uitgebreide, extern begeleide zelfe-
valuatie te organiseren, waarin de raad wil 
stilstaan bij haar visie op toezicht, de werkwijze 
en taakverdeling, de relatie met directieteam 
en medezeggenschap en andere aspecten van 
‘good governance’.
Er is in 2020, in afstemming met de bestuurs-
secretaris, een eerste verkenning gedaan naar 
de inrichting van de ‘harde aspecten’ van de 
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Adriaan Jansen is per 2020 tot voorzit-
ter van de Raad van Toezicht benoemd.

Ronald Spanjers trad in 2020 toe tot de 
Raad van Toezicht van Zozijn. Hij is voor-
zitter van de auditcommissie en heeft 
financiën en vastgoed als aandachtsge-
bied. 

Financiën

“De raad heeft waardering 
voor de wijze waarop de 
organisatie, onder zeer com-
plexe condities, recht heeft 
weten te doen aan de veilig-
heid van cliënten en mede-
werkers.”

 Adriaan Jansen,  
Voorzitter Raad van Toezicht
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governance (statuten, reglementen) en er is 
geoordeeld dat de basis goed op orde is. Er is 
bijzondere aandacht besteed aan het dossier 
Wet Normering Topinkomens (WNT), waarbij 
de accountant (Deloitte) formeel om advies is 
gevraagd.  
De uitvoering van de WNT is solide en op 
orde. Wel is geconcludeerd dat voor het 
vastleggen van de formele, bestuurlijke ver-
antwoordelijkheden van de Daniël de Brou-
werschool, in relatie tot Zozijn, aanpassingen 
gewenst zijn. Deze zijn inmiddels gereali-
seerd. Met ingang van 2021 volgt de raad de 
NVTZ-standaard voor de bezoldiging.

Covid-19 trekt een zware wissel, veel waar-
dering voor de medewerkers
In 2020 was ook voor de toezichthouders de 
coronapandemie een belangrijk en terugke-
rend onderwerp. De raad concludeert aan het 
eind van het jaar dat de informatievoorziening 
over dit onderwerp steeds accuraat was en 
spreekt waardering uit voor de wijze waarop 
de organisatie, onder zeer complexe condities, 
recht heeft weten te doen aan de veiligheid 
van cliënten en medewerkers, en de continu-
iteit van zorg daarbij steeds als uitgangspunt 
heeft genomen. Corona trok in 2020 voort-
durend een zware wissel op de organisatie; 
de raad is zeer onder de indruk van de wijze 
waarop de medewerkers van Zozijn tijdens dit 
moeilijke jaar,  professioneel en zeer betrok-
ken, hebben geopereerd.

Motiverend perspectief
Indachtig haar rolopvatting vond de raad het 
gepast om al in 2020 een extra overlegron-
de met de medezeggenschapsorganen te 

beleggen. Tijdens twee open ontmoetingen 
in december/januari met de OR en met de 
cliënten-verwantenraad, werd levendig gede-
batteerd over de ontwikkelingen binnen Zozijn 
en de aandachtspunten van de medezeggen-
schap.
Het beeld van deze ontmoetingen illustreert 
volgens de raad dat binnen Zozijn het (zorg)
inhoudelijke gesprek steeds nadrukkelijker het 
gemeenschappelijke ‘ankerpunt’ vormt. De ba-
sis daarvoor is niet alleen gelegen in een breed 
gedragen liefdevolle betrokkenheid, maar ook 
in een solide bedrijfsmatige basis. Aan het ein-
de van een turbulent jaar is dat een geruststel-
lend en tegelijkertijd motiverend perspectief!

Adriaan Jansen is per 2020 tot voorzit-
ter van de Raad van Toezicht benoemd.

Marco Seldentuis trad in 2020 toe tot de 
Raad van Toezicht van Zozijn. Hij is lid 
van de commissie Kwaliteit & Veiligheid 
en heeft het aandachtsgebied digitalise-
ring en innovaties.

Digitalisering

Meer lezen?
Bekijk de beleidsonderwerpen die in 2020 behandeld zijn door de Raad van Toezicht.
Bekijk de functies, nevenfuncties en aandachtsgebieden van de leden van Raad van Toezicht.
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MEDEZEGGENSCHAP  
CLIËNTEN EN VERWANTEN
Medezeggenschap door cliënten en verwanten is belangrijk voor Zozijn. Zozijn 
staat garant voor goede faciliteiten voor medezeggenschap, waardoor je kunt 
meepraten en meebeslissen over de koers van de organisatie. 

Zozijn heeft naast een centrale cliëntenraad 
(CCR) en een centrale verwantenraad (CVR) ook 
regio- verwantenraden, sectorraden en cliën-
ten- en verwantenraden per RVE. De CCR en 
CVR werken naast elkaar en hebben dezelfde 
rechten. Zij brengen gezamenlijk advies uit aan 
de bestuurder, waarbij accenten gelegd kunnen 
worden vanuit ieders perspectief. In totaal zijn 
er ruim 200 cliënten en verwanten actief voor de 
medezeggenschap cliënten en verwanten.

Speerpunten in 2020 
Goede kwaliteit van zorg, vanuit het perspectief 
van de cliënt is het speerpunt voor de CCR en 
CVR. Dit kwam tot uiting via onder andere de 
volgende punten:
 
• Concreet maken aanbevelingen  

cliëntervaringsonderzoek: Maart 2020 
waren de uitkomsten bekend van het ano-
nieme cliëntervaringsonderzoek dat op 
initiatief van de CCR en de CVR plaatsvond. 
Naar aanleiding van deze uitkomsten heb-
ben de CCR en de CVR op 4 punten aanbe-
velingen gedaan aan de bestuurder:
• Maak mogelijk dat er meer vers gekookt 

wordt in de woningen waar cliënten 
wonen.

• Zorg ervoor dat er niet meer dan strikt 
noodzakelijk wisselingen zijn van mede-
werkers bij woningen en dagbesteding.

• Zorg dat er meer vrijwilligers komen, 
zodat cliënten voldoende deel kunnen 
nemen aan activiteiten.

• Ondersteun de cliënten- en verwanten-
raden bij het bereiken van de achterban, 

onder andere via een adequaat adres-
senbestand van verwanten en cliënten.

De bestuurder is akkoord gegaan met deze aan-
bevelingen.  

• Nieuwe wet voor de medezeggenschap 
(Wmcz 2018): De nieuwe Wet Medezeggen-
schap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018) 
die in juli 2020 in werking is getreden, ver-
sterkt de positie van de cliënten- en verwan-
tenraden. Onder andere omdat de organisa-
tie op iedere locatie inspraak moet regelen 
voor zowel cliënten als hun vertegenwoordi-
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De centrale cliëntenraad (CCR) ver-
gaderde digitaal en gaf advies aan de 
bestuurder over (de communicatie van) 
de coronamaatregelen. 

Online meepraten
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gers. Daarnaast is het Verzwaard adviesrecht 
vervangen door Instemmingsrecht en is er 
een aanscherping over het tijdig informeren 
van raden. De nieuwe wet maakt dat Zozijn 
en de cliënten- en verwantenraden nieuwe 
afspraken moeten maken. Deze afspraken 
leggen we vast in de Medezeggenschapsre-
geling. Een werkgroep bestaande uit leden 
van de CCR, de CVR en medewerkers van 
bureau medezeggenschap hebben een con-
cept Medezeggenschapsregeling opgesteld. 
Na een open internet-consultatie en gesprek-
ken met de bestuurder heeft deze een defini-
tief concept ter instemming voorgelegd aan 
alle raden van Zozijn. Daarna is de Medezeg-
genschapsregeling met enkele aanvullingen 
vanuit de raden vastgesteld. Bij Zozijn wordt 
inspraak geregeld via het Locatie-overleg. 
Bij een Locatie-overleg praat je over onder-
werpen die van invloed zijn op het dagelijks 
leven van alle cliënten van de locatie. 

• Inzicht in Dashboard van Zozijn: Zozijn 
werkt sinds 2019 met een ‘dashboard’. Dit 
dashboard geeft inzicht in bijvoorbeeld de fi-
nanciële situatie, het ziekteverzuim, inzet van 
externe medewerkers, de MICA meldingen, 
enz. Voor de CCR en de CVR is het belangrijk 
om goed overzicht te krijgen. Dit geldt ook 
voor de regio-/sectorraden op regio-/sec-
torniveau en de RVE-raden op RVE-niveau. 
Dit inzicht is er naar onze opvatting echter 
nog niet voldoende. (Zie ook ‘Wat valt er te 
verbeteren’.) 

Hier zijn we trots op terug:
• Samenwerking CCR en CVR en intensi-

vering contact met de Raad van Toezicht 
(RvT): Er is een goed contact tussen de CCR 
en de CVR. De raden overleggen 2x per jaar 
met elkaar, maar daarnaast hebben de voor-
zitters regelmatig contact met elkaar. Advie-
zen en reacties op instemmingsverzoeken 
stellen we zoveel mogelijk samen op, waarbij 
we recht doen aan de inbreng van beide 
raden. In 2020 hebben wij de RvT gevraagd 
om het contact te intensiveren. De CCR en 
de CVR vinden dat de RvT bij hun Kwaliteits-
beoordeling meer gebruik moet maken van 
de ervaringen van cliënten en hun verwanten.

• Via ongevraagde adviezen onderwerpen 
aan de orde gesteld bij bestuurder: Wij 
hebben via ‘ongevraagde adviezen’ enkele 
onderwerpen aan de orde gesteld bij de be-
stuurder. Deze adviezen gingen over:
• Aanbevelingen n.a.v. het cliënterva-

ringsonderzoek.
• Bezoekregeling n.a.v. de verscherpte 

corona-maatregelen.
• Communicatie met verwanten (CVR).

• Opzetten medezeggenschap ambulante 
cliënten: Voor cliënten ambulante onder-
steuning is samen met cliënten gezocht naar 
een voor deze doelgroep passende vorm van 
medezeggenschap. De 1e bijeenkomst was 
in september 2020. De daarop volgende, in 
december, is niet door gegaan vanwege de 
coronamaatregelen. Een groep van ruim 10 
cliënten is hierbij betrokken. In maart 2021 is 
de volgende bijeenkomst gepland. 

Dit kan nog beter: 
• Contact achterban/adressen (mail)bestand 

verwanten/wettelijk vertegenwoordigers: 
In de nieuwe wet (Wmcz 2018) staat dat 

 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2020

Nieuwe regeling

Zozijn heeft een nieuwe regeling over 
de medezeggenschap opgesteld. Deze 
regeling is ter instemming voorgelegd 
aan de cliëntenraden en verwantenra-
den. De resultaten werden gebundeld in 
een infographic.
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Impact corona

raden zichtbaar moeten zijn voor hun achter-
ban. Daarnaast moeten de raden informatie 
ophalen bij hun achterban. Rechtstreeks 
contact tussen raden en achterban moet dus 
mogelijk zijn. Bijvoorbeeld via e-mail, of een 
goed adressenbestand. Veel raden geven 
aan dat contact met de achterban lastig is 
nu. Zozijn kan dit knelpunt verhelpen door 
een accuraat adressen- en e-mailbestand.

• Inzicht in Dashboard van Zozijn: Er is in 
2020 nog onvoldoende inzicht voor de raden 
in het dashboard van Zozijn (op alle niveaus). 
Voor alle raden moet dit inzichtelijker wor-
den. 

• Organiseren/versterken van verwanten-
raden bij enkele RVE’s: Bij 2 RVE’s zijn nog 
geen verwantenraden. Enkele raden zoeken 
al geruime tijd naar nieuwe leden. Volgens 
de wet en het nog geldende reglement, 
maar ook met het oog op de nieuwe wet 
(Wmcz 2018), is binnen verschillende RVE’s 
meer ondersteuning van Zozijn nodig bij het 
instellen van nieuwe raden en vinden van 
nieuwe leden.

Meer lezen? 
Meer over de medezeggenschap en over 
uitkomsten en acties n.a.v. enquête kunt u 
lezen in Kwaliteitsrapport 2020 van Zozijn.

 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2020

Online meepraten

Ook de centrale verwantenraad (CVR) 
vergaderde digitaal tijdens de co-
ronapandemie. 

De coronamaatregelen hebben grote impact gehad op cliënten en hun verwanten. Bij de 
eerste centrale maatregelen die Zozijn eind maart moest nemen zijn wij betrokken. De 
‘Nee-tenzij’ bezoekregeling is na overleg met de CCR en de CVR op 26 maart ingegaan.
In mei werd aangekondigd dat er per locatie maatregelen zouden komen. Iedere mana-
ger bepaalde voor de eigen locaties welke maatregelen passend zouden zijn. Dit zou in 
overleg gaan met de betreffende cliënten en verwanten. In deze periode ontvingen wij 
veel berichten van cliënten en verwanten dat zij niet of onvoldoende meegenomen zijn 
bij de maatregelen per locatie. Ook de cliëntenraden en verwantenraden van de RVE’s 
zijn hierbij vaak niet betrokken geweest.
In een ongevraagd advies aan de bestuurder hebben wij verzocht om duidelijke com-
municatie naar cliënten en verwanten. En het betrekken van de medezeggenschap blijft 
belangrijk. Wij hebben de bestuurder gewezen op o.a. de Handreiking bezoek gehandi-
captenzorg van de VGN. Wij vonden het nemen van strengere maatregelen dan landelijk 
werd geadviseerd, niet meer uit te leggen aan cliënten en verwanten. Het zorgde voor 
onrust, verwarring, verdriet en stress bij zowel cliënten als verwanten. We hebben vervol-
gens nieuwe afspraken gemaakt met de bestuurder, waarna (voorzitters) van de RVE-ra-
den beter werden geïnformeerd en betrokken door de manager. Er was regelmatig 
contact tussen bestuurder en een vaste afvaardiging uit de CCR en de CVR. Op verzoek 
van de CCR en de CVR heeft Zozijn een enquête onder cliënten en verwanten gehouden 
over hun ervaringen gedurende de eerste golf m.b.t. de maatregelen van Zozijn. 
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ONDERNEMINGSRAAD (OR)
Medewerkers van Zozijn hebben medezeggenschap, in hun team maar ook via 
de OR. Dat is in tijden van grote veranderingen in de zorg extra belangrijk. De 
OR bekijkt en bespreekt de voornemens van bestuurder en directeuren, weegt 
belangen van organisatie en medewerkers zorgvuldig tegen elkaar af en let 
erop dat afspraken geborgd zijn. Ook kan de OR zelf voorstellen inbrengen.

De OR gebruikt daarvoor verschillende wette-
lijke rechten: adviesrecht, instemmingsrecht, 
initiatiefrecht en recht op informatie van de 
werkgever. De OR van Zozijn heeft 15 leden. 

Werkwijze OR
Iedere week – op woensdagochtend – komt de 
OR bijeen via Teams, voor een gezamenlijke 
bespreking of in commissies. Iedere maand is 
er overleg (overlegvergadering) met Peter Vrie-
sema (de bestuurder) en Diana Schiele (direc-
teur PO&O). Daarnaast spreken we met andere 
sleutelfiguren om gewenste informatie te halen 
of te brengen. Drie keer per jaar nodigen we 
collega’s, die zich daarvoor hebben gemeld, uit 
in de contactpersonenbijeenkomst. 

Onze prioriteiten in 2020
• Goed personeelsbeleid: Daarbij hebben 

we aandacht voor gezond roosteren, wer-
ving en selectie, veilig en gezond werken 
en het terugdringen van de inzet van uit-
zendkrachten. 

• Regelingen: We zetten ons in voor een-
duidige en toegankelijke regelingen voor 
iedere medewerker.

• Verzuim: In 2020 nam het verzuim toe als 
gevolg van de coronapandemie. We heb-
ben ook aandacht voor verzuim als gevolg 
van een hoge werkdruk. In 2020 vond 
een proef plaats rond verzuim in de regio 
Oost-Veluwe.

Hier waren we trots op in 2020
• Cliëntportaal: We waren betrokken bij de 

werkgroep die de invoering van het cliënt-
portaal voorbereidde. Er heeft een proef 
plaatsgevonden en medewerkers zijn ge-
schoold in het gebruik van het cliëntportaal, 
zowel via e-learning als contactsholing. Het 
cliëntportaal is uiteindelijk opengesteld 
zonder naamsvermelding van medewerkers. 

 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2020

In 2020 troffen we de voorbereidingen 
voor de OR-verkiezingen, die begin 
2021 plaatsvonden.

Verkiezingen
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• Convenant:  Zozijn werkt aan een conve-
nant Veilig & Gezond werken. Dit conve-
nant is in een ver stadium

• Aanpak hitte: De OR agendeert voortdu-
rend het belang om goede maatregelen 
te nemen tijdens warme periodes. In 2020 
hebben we onze achterban bij dit thema 
betrokken en is de bewustwording rond dit 
thema vergroot.

Dit kan nog beter
• Gezond roosteren: We willen nog meer 

aandacht vragen voor gezond roosteren. 
We zetten ons in voor een goed en gezond 
dienstenpatroon en goede, passende con-
tracten voor medewerkers. 

• Zózijn Werkt: We volgen Zózijn Werkt, 
waarbij we letten op welke vooruitgang er 
geboekt wordt voor medewerkers. Ook de 

inbreng van medewerkers in Zózijn Werkt 
heeft onze aandacht. 

• Contact met achterban: We willen nog 
meer contact met onze achterban realise-
ren, bijvoorbeeld door via Teams inspraak 
mogelijk te maken bij thema’s die de OR 
bezighouden. 

 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2020

Hitte

In 2020 is het bewustzijn vergroot op 
het thema hitte-aanpak. 

Impact corona

In verband met de coronapandemie veranderde de manier waarop de OR vergaderde. 
Meestal gebeurde dit in hybride vorm: een deel van de OR-leden haakte vanuit huis aan 
via Teams, de overige leden zaten in een zaal in Wilp met groot scherm. Corona-ontwik-
kelingen waren vaak een groot onderwerp op de overlegvergadering. Nog meer dan 
anders was de actualiteit van grote invloed op ons OR-werk. Ervaringen op verschillende 
werkplekken en berichten in de media werden gedeeld met de bestuurder en het MO. 
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KLACHTEN
Ondanks alle inspanningen en goede bedoelingen kan het gebeuren dat ie-
mand niet tevreden is over de dienstverlening van Zozijn. Zozijn vindt het be-
langrijk 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.

Een melding van onvrede kan van alles zijn. 
Een klacht noemen wij een klacht als iemand 
die indient bij de onafhankelijke klachtencom-
missie.

Meldpunt Klachten & Onvrede
Meldingen van klachten of onvrede komen 
binnen bij het Meldpunt Klachten & Onvrede. 
Dit Meldpunt wordt bemenst door de klach-
tenfunctionaris en de vertrouwenspersonen. 
Zozijn heeft 3 onafhankelijke vertrouwensper-
sonen voor cliënten en medewerkers, die niet 
als personeelslid aan Zozijn verbonden zijn. De 
onafhankelijke klachtenfunctionaris fungeert 
als centraal loket voor klachten en onvrede, 
coördineert taken, adviseert klager en aange-
klaagde, onderzoekt en initieert bemiddelings-
mogelijkheden 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. 
In 2021 is een gespecialiseerde vertrouwens-
persoon Wet zorg en dwang actief, aange-
wezen door de zorgkantoren. Hierover zijn in 
2020 gesprekken gevoerd met als belangrijk-
ste gesprekspunten (1) de aansluiting van de 
nieuwe vertrouwenspersoon bij het bekende 
meldpunt van Zozijn, en (2) verduidelijking van 
het verschil tussen de algemene vertrouwens-
persoon en de vertrouwenspersoon zorg en 
dwang. Het moet medewerkers, cliënten en 
verwanten duidelijk zijn wie waarvoor bena-
derd kan worden. 

Eind 2020 is het meldpunt gevraagd mee te 
denken over extra ondersteuning naar verwan-
ten. Dit wordt in 2021 verder vormgegeven.

Meldingen van onvrede
In 2020 zijn er meldingen van onvrede binnen 
gekomen over het gevoerde coronabeleid, 
met name de strenge contactrestricties in het 
voorjaar van 2020. Verwanten zien niet altijd de 
logica van het (landelijk) gevoerde beleid. Cli-
enten ervaren de quarantaine als belastend. De 
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Een deel van de verwanten van Zozijn 
ziet niet altijd de logica van het (lande-
lijk) gevoerde coronabeleid. Dit leidde 
tot meldingen van onvrede bij Zozijn. 

Corona-onvrede
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vertrouwenspersonen hebben extra aandacht 
gevraagd voor de uitleg en communicatie naar 
verwanten.

Meldingen van onvrede
In 2020 zijn er 3 klachten ingediend, waarvan 
één klacht is teruggetrokken door klager.

1. Klacht over verhuizing van cliënt naar een 
groep met een andere samenstelling.
De klacht richt zich tegen het besluit van 
Zozijn dat een cliënt verhuist naar een an-
dere woning waardoor de samenstelling van 
de groep verandert en de cliënt gedeeltelijk 
met bekende en gedeeltelijk met onbekend 
mede-cliënten gaat wonen. 

De klachtencommissie heeft beoordeeld 
dat Zozijn na gedegen onderzoek, op 
onderbouwde gronden en in nauw overleg 
met de klagers tot het besluit is gekomen. 
Daarbij heeft Zozijn harde toezeggingen 
gedaan, tijdens de hoorzitting, inzake de 
voorbereiding van het personeel, de uiter-
ste geringe wijziging in betrokken zorgme-
dewerkers die met de zorg van de cliënt be-
last zijn, en het nemen van passende acties 
als de verhuizing onverhoopt niet brengt 
wat Zozijn verwacht. De klachtencommissie 
heeft de klacht ongegrond verklaard. 

2. Klacht over een slepende kwestie
De klager heeft een klacht ingediend die 
bestaat uit:
• (Langdurig) ontbreken van een zorgver-

leningsovereenkomst/ ondersteunings-
plan/ zorgdossier.

• Maandenlang ontbreken van zorg en 
wisseling van zorgverlener. 

• Fouten bij de herindicatie. 
• Zozijn ervaren als een machtsblok (ne-

gatieve ervaring over cliënt, foute diag-
nose).

• Niet nakomen van de afspraak om een 
‘afdichtingsgesprek’ te voeren tussen 
cliënt en zorgverlener. 

• Fouten in de urenregistratie.

De klachtencommissie heeft de klacht ge-
grond verklaard, behalve m.b.t. de fouten 
in de urenregistratie. De klachtencommissie 
heeft als advies uitgebracht aan de bestuur-
der: De casus kent een lange geschiedenis 
en is een zogenaamde ‘slepende kwestie’ 
geworden. Zozijn zou kunnen overwegen 
een eenvoudige structuur te ontwikkelen 
waarin periodiek managers en of directeu-
ren dergelijke kwesties schriftelijk dienen te 
melden bij de bestuurder. Deze kan dan zo 
nodig ingrijpen.  

Meer lezen?
Hier is het complete jaarverslag over 
klachten te vinden.
Meer weten over de werkwijze van het 
afhandelen van meldingen van onvrede en 
klachten bij Zozijn? Lees hier verder.

 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2020

Voor cliënten

Zozijn vindt het belangrijk dat ook cliën-
ten een klacht kunnen indienen. Daarom 
is er ook een klachtenregeling in begrij-
pelijke taal en met pictogrammen.
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REGIO SALLAND-GRAAFSCHAP 
EN SECTOR NAH
Het werkgebied van Zozijn is opgedeeld in drie regio’s. In de regio Sal-
land-Graafschap vind je Zozijn onder meer in plaatsen als Zutphen en Raalte. 
Zozijn biedt hier zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. De 
zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel wordt ook geleid door de 
directeur van de regio Salland-Graafschap. 

Speerpunten in 2020
Als eerste noemt Jan Andriessen, directeur re-
gio en sector, de uitbreiding van woonplekken 
voor cliënten met niet aangeboren hersenletsel 
(NAH). “Dat was een echt speerpunt. We heb-
ben ons in 2020 voorbereid op een uitbreiding 
met 21 woonplekken voor mensen met NAH  
in Zutphen. Dat gaat vanaf februari 2021 gere-
aliseerd worden.”
Jan heeft ook de nodige tijd besteed aan 
contacten met partijen buiten Zozijn, zoals het 
Regionaal Overleg Acute Zorg. “Formele en 
informele contacten zijn belangrijk. Zo kun je 
informatie uitwisselen over bv. corona. Ook 
onderzoeken we samenwerking met andere VG 
instellingen, zodat we samen protocollen kun-
nen maken, nadenken over hoe medewerkers 
te werven en vast te houden. Zo zijn we ook 
betrokken bij de regiovisie Zutphen-Apeldoorn 
en Zutphen-Lochem, samen met Verpleging & 
Verzorgingsinstellingen. Ook binnen Salland 
werken we met collega-zorgaanbieders samen.
 
Waar zijn we trots op
Jan noemt met trots de verhuizingen en nieuw- 
en verbouw in Zutphen. “Dat was een heel ge-
regel. De Boterfabriek is helemaal vernieuwd 
en toegankelijk gemaakt. Dat betekende wel 
dat het pand tijdelijk werd gesloten en de 
cliënten ‘overal en nergens’ hun dagbesteding 
kregen. Dat duurde nog langer dan gedacht, 
want tijdens de verbouwing – eind 2019 – brak 

er brand uit op de Dreef. Uiteindelijk kwa-
men cliënten terug in een prachtig opgeknapt 
pand.” Ook de regiodirectie verhuisde, van 
Lochem terug naar de Boterfabriek. Er werd 
nog wel meer verhuisd in het afgelopen jaar. 
“Ja, op de woonlocaties De Markolle, Noord-
hoek, Onze Lieve Vrouwenstraat en Nieuwstad 
pakten cliënten hun koffers om naar de Lem-
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Clienten van Atelier Aventurijn in Raalte 
maakten samen met dichter Herman 
Janssen het boekje
 Lief Dier. 

Lief Dier
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merië te verhuizen, een schitterende nieuw 
gebouwde locatie aan de Noorderhaven.”De 
locatie De Markolle is in 2020 opgeknapt en 
gaat in 2021 verder onder de naam De Leest, 
als woonlocatie voor mensen met NAH. Jan wil 
graag ook het boek ‘Lief Dier’ noemen. “De 
kunstenaars van ons atelier De Aventurijn in 
Raalte mogen trots zijn op dit boek. Het is voor 
iedereen een feest om eruit voor te lezen.”

Dit kan nog beter: 
Er is altijd wat te verbeteren. Jan noemt wat 
voorbeelden: “Uit het cliëntervaringsonder-
zoek blijkt dat we meer aandacht moeten ge-
ven aan de maaltijden. En uit onderzoek onder 
medewerkers komt dat eigen ontwikkeling 
hoog op het verlanglijstje staat.”

 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2020

Verhuizen

Sjoerd Lemstra ontvangt de sleutel van 
zijn nieuwe appartement in De Lemme-
rië van medewerker Marjon Smit.

Natuurlijk heeft corona een hoofdrol gespeeld. Er waren grote uitbraken, in met name 
Raalte (april) en Lochem-Holten (november en december). “Ik kan wel zeggen dat vooral 
het bezoekverbod in de eerste fase heel moeilijk is geweest. Natuurlijk voor cliënten en 
verwanten was dat erg emotioneel, maar ook de medewerkers vonden het verschrikkelijk. 
Daar kwam de onbekendheid met het virus nog bij. Hoe gevaarlijk is het?” En toen de 
versoepeling kwam, in het begin van zomer, kwam daar spanning voor in de plaats. Hoe 
veilig is het?
Voor medewerkers was het jammer dat evenementen en bijeenkomsten werden ge-
schrapt. Zoals een ambitieus programma om elkaar te ontmoeten.Ook in deze corona-tijd 
is er steeds goed contact met de regionale verwantenraad. Deze drukte ons op het hart 
om ons over corona en de maatregelen steeds in dialoog te blijven met verwanten en de 
verwantenraden.
Jan is zeker trots op de inzet van de medewerkers. “Over de hele lijn voelde je betrok-
kenheid, positiviteit en collegialiteit. De dagbesteding paste zich aan en ging op veel 
plekken werken op de woning.” Maar die betrokkenheid en extra inzet beperkten zich ze-
ker niet tot de zorgmedewerkers. “Recepties, stafdiensten, Financiën & Control die alles 
op alles zette voor de regeling om compensatie te verkrijgen. De hele organisatie heeft 
zich van haar beste kant laten zien.”

Impact corona
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REGIO OOST-VELUWE
Het werkgebied van Zozijn is opgedeeld in drie regio’s. De regio Oost-Veluwe 
omvat onder meer landgoed De Lathmer in Wilp, waar zorg en ondersteuning 
wordt geboden aan een brede doelgroep van cliënten. 

Speerpunten in 2020
In 2020 heeft regio Oost-Veluwe gewerkt aan 
een aantal speerpunten. We lichten er een paar 
uit. Met de bouw van Het Pannenhuis (met 
plaats voor 20 bewoners) en Het Bakhuis (ook 
met plaats voor 20 bewoners) kan een groot 
aantal cliënten verhuizen naar een passende 
woonplek. We zien een groeiende groep cliën-
ten vanuit de sector Kind & Jeugd aankomen. 
Ook zij vinden in onder andere deze 2 locaties 
een mooie woonplek.
We kijken daarbij goed naar de samenstelling 
en aansluiting van de groepen en overleggen 
hierover met cliënten en verwanten/wettelijk 
vertegenwoordigers. 
Voor dagbesteding geldt ook dat maatwerk 
meer en meer leidend is om te komen tot 
een juiste vorm van leren, uitdaging en ont-
wikkeling. We zijn aan de slag gegaan met 
verschillende vormen van dagbesteding. Ook 
aanbod buiten Zozijn (onderaannemers) vroeg 
onze aandacht. Daarbij willen we breder kij-
ken dan alleen dagbesteding. We gaan voor 
een optimale dag-invulling voor cliënten die in 
Oost-Veluwe wonen, werken en hun vrije tijd 
besteden. Kortom, die in Oost-Veluwe leven. 
Op het gebied van vrije tijd, als onderdeel van 
de 24-uurs begeleiding, zoeken we naar o.a. 
een goede invulling van de ‘vrije vrijdagen’. 
Daarbij hebben we de wensen van cliënten 
voor ogen. Die wensen zijn geïnventariseerd 
door het team Vrije Tijd.

Waar zijn we trots op
We zijn in Oost-Veluwe trots op de flexibiliteit 

en inzet van de medewerkers. Er is veel veran-
derd in 2020. We hebben voorbereidingen ge-
troffen voor de verhuizingen die in 2021 plaats-
vinden. Ook zorg en veiligheid voor cliënten 
stond hoog in het vaandel. Teams en cliënt-
groepen zijn anders samengesteld. De dagbe-
steding kreeg andere vormen. Medewerkers 
hebben het opgepakt, hebben doorzettings-
vermogen getoond en waren er voor cliënten 
en verwanten/wettelijk vertegenwoordigers. 
Ook is er geïnvesteerd in het begeleiden van 
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Nieuwbouw op landgoed De Lathmer 
in Wilp. Dat is onder meer nodig om-
dat Zozijn een groeiende instroom van 
cliënten uit de sector Kind & Jeugd 
verwacht.

Uitbreiding
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medewerkers, om ‘de balans’ goed te houden. 
Zij moeten de zorg verlenen en dat doen ze 
goed! Dat maakt trots. 

Het ministerie van VWS startte eind 2018 het 
programma ‘Volwaardig leven’ met als doel 
binnen de gehandicaptenzorg woonplekken te 
maken voor intensieve en complexe zorgcliën-
ten.                                             
Regio Oost-Veluwe heeft, ten behoeve van dit 
programma, in 2020 een plek gecreëerd voor 
één cliënt. Ruimtes in De Korenmolen zijn aan-
gepast en bieden zo een geschikte woonruim-
te, waar de cliënt, met liefdevolle begeleiding 
een fijne plek heeft gevonden. Dat blijkt uit zijn 
positieve ontwikkeling. 

We zijn ook trots op het team Vrije Tijd dat in 
2020 is uitgebreid. Zo kreeg het team meer 
slagkracht en is het een volwaardig organisa-
tieonderdeel van regio Oost-Veluwe. Er zijn, 
ondanks veranderde omstandigheden, op een 
creatieve manier, mooie evenementen voor en 

met cliënten georganiseerd in 2020. De vrije 
vrijdagen kregen een mooie creatieve invulling

Dit kan nog beter: 
In Oost-Veluwe willen we heel graag nog meer 
vaste teams voor cliënten maken. Vaste gezich-
ten op de groepen zijn zo belangrijk. Daarbij is 
plezier in het werk van groot belang. Of mede-
werkers onderdeel zijn van een verandering en 
daar invloed op kunnen uitoefenen speelt ook 
mee. In 2021 gaan we onverminderd verder 
om medewerkers meer werkgeluk te laten 
ervaren en hen te betrekken bij ontwikkelingen 
binnen Oost-Veluwe.   
De behoefte bij medewerkers om meer invloed 
uit te kunnen oefenen op het werkrooster leeft 
al lang. Daarin zien we een verbeterpunt voor 
Oost-Veluwe voor de komende tijd. Vanaf 
begin 2021 maakt Zozijn de overstap van Ay-
sist6 naar het nieuwe roosterprogramma SDB 
planning. Daarin kunnen medewerkers zelf hun 
rooster inzien en wijzigen. We hopen dat deze 
verandering leidt tot meer regie op het eigen 
rooster. 
Binnen ‘Zozijn werkt’ gaan we voor Oost-Velu-
we op zoek naar antwoord op de vraag ‘Hoe 
organiseren we de intensieve zorg en bege-
leiding zó dat cliënten er blij van worden, en 
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Dierknuffelen

Medewerkers van de kinderboerderij 
kwamen naar de woning toe tijdens de 
coronapandemie. 

Vrije tijd

Het team Vrije Tijd kreeg meer slag-
kracht en is nu een volwaardig organisa-
tieonderdeel van regio Oost-Veluwe.
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dat medewerkers meer kwaliteit van arbeid en 
werkgeluk ervaren? 
Om dat samen te onderzoeken zijn er 5 pop-
up teams gevormd: gezonde leefomgeving, 
zorg, het dorp, personeel en financiën. In 2021 
hopen we niet alleen een antwoord op de 
vraag te hebben, maar ook een plan hoe we 
Oost-Veluwe inrichten om de gewenste kwali-
teit te kunnen bieden op alle fronten. Eén uit-
werking hiervan willen we hier alvast noemen: 
de wens van cliënten en medewerkers om te 
koken op de woning. We willen in 2021 onder-
zoeken of en hoe we deze wens werkelijkheid 
kunnen laten worden. 
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Clowns aan huis

Clowns deden gekke capriolen in de 
tuinen van de woningen, tijdens de 
eerste lockdownperiode. 

Net als voor de andere regio’s en sectoren had de coronapandemie een grote invloed 
op het leven en werken binnen Oost-Veluwe. Toen bijvoorbeeld Alex Frederiks, bewoner 
van Het Boshuis, gevraagd werd waarom hij zich wil laten vaccineren tegen corona, riep 
hij letterlijk “Ik wil mijn leven terug!”. Een hartenkreet die voor heel veel mensen gold. 
Sociale contacten werden erg gemist. Medewerkers gaven in deze moeilijke omstandig-
heden toch, zo goed en zo kwaad als het ging, nabijheid. Daarbij was er veel creativiteit, 
betrokkenheid en zorgzaamheid. Medewerkers hadden zorgen om hun eigen situatie, 
maar gingen door voor de cliënten. Dat was bewonderenswaardig. 

In het jaar 2020 is dagbesteding voor een groot deel anders georganiseerd. Veelal van-
uit de woning, met een vaste groep naar een lokaal van de Dagbesteding. In een enkel 
geval is de dagbesteding binnen de woning georganiseerd. Het was van groot belang dat 
cliënten van verschillende woningen niet met elkaar in contact kwamen. Ondanks deze 
moeilijke setting en in het begin onbehagen, heeft de veranderde vorm van dagbeste-
ding een flink aantal cliënten ook goed gedaan. Het gaf rust, op een gegeven moment 
duidelijkheid en ook plezier op de woning of op de dagbestedingsgroep. Zoals gezegd 
onderzoeken we hoe we in 2021 de positieve ontwikkelingen binnen dagbesteding kun-
nen behouden om te komen tot meer maatwerk voor cliënten.  

Mensen zijn erg creatief geweest in allerlei opzichten. Zo organiseerde het team Vrije tijd 
‘met afstand de leukste evenementen’ op De Lathmer. Clowns deden gekke capriolen 
in de tuinen van de woningen, muzikanten zongen de mooiste liedjes en de patatkraam 
reed van plek naar plek om cliënten te verwennen met een lekker patatje of snack. 
Cliënten genoten van het picknickconcert en de aangepaste kermis werd druk bezocht. 
Ook medewerkers van de kinderboerderij waren creatief en kwamen met een aantal die-
ren naar de bewoners toe.

Impact corona
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REGIO ACHTERHOEK-DE LIEMERS
Het werkgebied van Zozijn is opgedeeld in drie regio’s. In de regio Achter-
hoek-De Liemers vind je Zozijn onder meer in plaatsen als Winterswijk en Doe-
tinchem. Zozijn biedt hier zorg en ondersteuning aan een brede doelgroep van 
mensen met een beperking. 

Speerpunten in 2020
In 2020 hebben we op verschillende locaties 
in de Achterhoek het bewegen nadrukkelijker 
opgepakt. Zo is nu bij veel cliënten het bewe-
gen inmiddels ingebed in hun dagprogramma: 
van klusjes doen, koeriersdienst, fietsen op de 
hometrainer, activiteiten in de wijk, beweeg- 
spelletje, dansen tot kleine gymlesjes. Bij De 
Repro hebben ze meegedaan aan het beweeg-
programma Fit en Fun, gegeven door de Zozijn 
School. Dit hebben ze daarna zelf een vervolg 
gegeven door in de pauze bijvoorbeeld te 
voetballen, waterballet in de zomer en ook 
door gezonde recepten uit te wisselen met 
elkaar. Bewegen heeft en houdt dan ook de 
aandacht.Binnen verschillende woningen is er 
een ontspanningsbudget geïntroduceerd.
Daarnaast hebben we de samenwerking met 
FC Winterswijk geïntensiveerd. Zozijn is hier 
nu 4 dagen in de week met een groep cliënten 
om allerlei klusjes te doen. Van het wassen van 
voetbalshirts tot het klaarzetten van de pion-
nen op de velden. 

De ambulante dienstverlening in de regio is 
de afgelopen jaar bezig geweest om de orga-
nisatorische kant van het ambulante werken 
goed neer te zetten. Daarnaast hebben we ons 
gericht op de contacten met verwijzers in de 
diverse regio’s en naamsbekendheid van Zo-
zijn. 
De woningen van Kandia hebben zich het 
afgelopen jaar gewerkt aan het verbeteren van 
de communicatie in de teams, met cliënten en 

verwanten. De visie en doelen van de locaties 
hebben we vernieuwd. De dialoog met als the-
ma ‘wat is goede zorg?’ werd op verschillende 
woningen in Zevenaar en Didam gehouden 
tussen cliënten, verwanten en medewerkers.

Waar zijn we trots op
Voor de VSO-scholen hebben alle locaties in 
de Achterhoek vlogs gemaakt. Deze vlogs 
kunnen de leerlingen bekijken om zo een be-
tere keuze te maken voor een stageplek. Deze 
vlogfilmpjes zijn natuurlijk ook te gebruiken 
voor nieuwe cliënten om een betere indruk te 
kunnen krijgen bij het kiezen van een passende 
dagbestedingsplek.
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Een van de cliënten van dagbeste-
dingslocatie ‘t Hilgelo van Zozijn, goed 
beschermd met een mondkapje!

Dagbesteding
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De ambulante dienstverlening van de regio 
heeft een stevige positie gekregen in het ge-
meentelijke domein en de geboden zorg wordt 
door cliënten als zeer positief beoordeeld. 
In de regio is een hoog medewerkerstevreden-
heid-niveau en er zijn mooie ontwikkelingen in 
de teams en samenwerking. 
De samenwerking tussen mensen van Wonen 
en Dagbesteding is verbeterd en samen heb-
ben zij gezorgd voor goede zorg, afgestemd 
op de individuele cliënt, waarin het ging over 
7 x 24 uurs zorg en niet over waar je werkte op 
dat moment.
In regio De Liemers gingen de koks, die nor-
maal gesproken werken in het Werkcafé (met 8 
cliënten) in het gemeentehuis in Montferland, 
koken voor de woningen in Didam. Dit was 
voor al deze cliënten een geweldige leuke en 
lekkere ervaring. 
De cliënten van dit Werkcafé zijn een kook-
groep begonnen op de Berken. Daar koken 
ze nu voor cliënten die wonen op de Rijksweg, 
de Vergert en sinds kort koken ze ook voor de 
Wilg. 
De Tesma (onderdeel complex De Meulenvel-
de in Didam) heeft zich uitgebreid met een 
extra verdieping. Hierdoor zijn er meer moge-
lijkheden en is er meer plek voor nieuwe cliën-
ten. In Ulft zullen we nieuw bouwen. 

Dit kan nog beter: 
• Wij blijven ons richten op de talenten van 

de cliënten en verbinden deze met onze 
verschillende locaties, binnen Zozijn en 
externe klanten. Cliënten hebben hun vaar-
digheden en talenten voor het maken van 

producten de afgelopen jaren verder ont-
wikkeld. Door hier zowel binnen als buiten 
de organisatie gebruik van te maken bieden 
we de mogelijkheid om deze talenten en 
vaardigheden door laten groeien. Het geeft 
daarnaast een goed gevoel om iets voor 
elkaar te kunnen betekenen. 

• We willen de scholing gericht op de ambu-
lante dienstverlening, verder ontwikkelen in 
samenspraak met Zozijn Opleiden. 

• De regio wil graag de samenwerking met 
Wonen intensiveren. Onder andere door 
het geven van individuele dagbesteding 
voor cliënten die door verschillende om-
standigheden niet in staat zijn dagbeste-
ding op locatie te volgen.

• We gaan de inspraak en samenwerking met 
de cliënten- en verwantenraden intensive-
ren. 

• Het vervoer zal altijd onze aandacht houden 
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Beertjes breien

Samen beertjes breien; het was één van 
de leuke thuisactiviteiten die tot stand 
kwamen tijdens de coronapandemie.
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vanuit cliënt perspectief maar ook vanuit 
wat financieel haalbaar is. Door de komst of 
vertrek van cliënten maar ook door veran-
derde zorgvraag moeten we met regelmaat 
de vervoersritten aanpassen aan de nieuwe 
omstandigheden.

• Gezonde voeding blijft in 2021 een van 
onze speerpunten.
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Het coronajaar 2020 is een jaar om niet meer te vergeten. Wij hebben snel noodop-
vang-locaties geopend. Deze opvang was, om diverse redenen, zeer noodzakelijk voor 
deze cliënten. 
 We hebben in dit jaar met ons allen verschillende emoties ervaren: boosheid, onbegrip, 
angst, spanning, onzekerheid en verdriet. En er werd veel flexibiliteit gevraagd van zowel 
cliënten als medewerkers.
Ook zijn er veel leuke initiatieven tot stand gekomen: het beeldbellen met de thuiszitters, 
medewerkers on tour langs de thuiszitters, sturen van kaartjes, samen beertjes breien, en 
(groeps)appjes, het maken van vlogs en foto’s. Zo bleven we toch in contact met elkaar 
en konden we veel ervaringen en emoties onderling uitwisselen.
Daarnaast hebben we Dagbesteding op de woonlocaties gegeven. Zowel bij de woon-
locaties van Zozijn als de woonlocaties van Estinea. Het was voor zowel de woning als 
voor de dagbesteding even wennen, maar al gauw werden er leuke activiteiten opgezet 
waardoor cliënten zowel een goede dag invulling hadden als ook de gewenste structuur 
kregen. Cliënten die we geen dagbesteding konden geven, hebben we materialen ge-
bracht om mee te werken; bv. schilderdoeken en verf of schroefjes om in te pakken. Dit 
waardeerden cliënten (en verwanten) zeer. 
Zingeving door alternatief werk of leuke activiteiten is erg belangrijk gebleken in een tijd 
waarin de wereld heel klein werd.
We zijn trots op al deze inventieve initiatieven voor de cliënten en dit toont de flexibiliteit 
van de medewerkers en de cliënten. Trots, op de medewerkers die op veel verschillende 
plekken hebben gewerkt en altijd positief en aansluitend zijn geweest.

Impact corona

Vlog

De Repro in Doetinchem maakte een 
vlog waarin cliënten vertellen dat ze ook 
positieve gevolgen zien van de co-
ronapandemie. Scan de QR-code om de 
vlog te bekijken. 
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SECTOR KIND & JEUGD
Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsprobleem kun-
nen voor zorg, ondersteuning en behandeling terecht bij Zozijn. Dit kan thuis, 
op school, op de opvang, op het orthopedagogisch centrum of op een andere 
plek waar het kind verblijft.

Speerpunten in 2020
We hebben veel tijd en aandacht geïnvesteerd 
in het samenwerken met andere zorgpartners 
in het jeugddomein.
In Zutphen hebben we de test die gestart is in 
2019-2020 verder uitgewerkt. We zijn begon-
nen met de SBO (speciaal basisonderwijs) en 
cluster 3 onderwijs. In 2020 zijn we ook  ge-
start met 3 ‘gewone’ scholen. De uitdaging 
van deze pilot is het organiseren van beschik-
kingsvrije jeugdhulp. Dit maakt een goede en 
effectieve ondersteuning in de school (‘aan de 
voorkant’) mogelijk. Dit komt de kwaliteit van 
ondersteuning ten goede doordat er een zo 
rustig mogelijke leeromgeving gecreëerd kan 
worden. Hiermee krijgen deze kinderen de be-
nodigde rust en de kwalitatief goede zorg die 
nodig is om onderwijs te kunnen volgen.

K&J heeft de HOY app voor de communica-
tie met ouder(s)/verzorger(s) in gebruik ge-
nomen. Bijna alle regio’s zijn gestart of gaan 
begin 2021 beginnen. Daarmee hebben we 
één centraal digitaal communicatiekanaal voor 
ouder(s)/verzorger(s) in de vorm van een mo-
biele app (iOS/Android), die kanalen als e-mail, 
Whatsapp, (nieuws)brieven en papieren formu-
lieren vervangt. De app vervangt niet de in-
houdelijke communicatie rondom het zorgplan. 
Daar blijven ONS en Carenzorgt voor.  
Met gebruik van de app willen we het contact 
tussen K&J en ouders/verzorgers versterken, 
door simpeler en effectiever met ze te commu-
niceren.

 
Waar zijn we trots op
Op verschillende locaties werken we samen 
met organisaties voor kinderopvang. In 2020 
zijn we gestart met de ontwikkeling van een 
BSO+ locatie in de gemeente Zutphen. Deze 
is voor kinderen die extra ondersteuning nodig 
hebben en niet terecht kunnen bij een regulie-
re BSO. 
We werken intensief samen met de gemeente 
Zutphen, Dikkertje Dap kinderopvang en En-
trea Lindenhout. 
In 2020 is de samenwerking en verbinding tus-
sen de gezinshuizen sterker geworden. 
Trots zijn we op de medewerkers van de sector. 
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In gezinshuizen was het even schakelen 
toen de scholen dicht gingen. Dat gold 
ook voor gezinshuis Krol, waar Robin 
woont. Hij oefent hier thuis met lezen. 

Thuis onderwijs
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Er is een grote betrokkenheid en inzet.

Dit kan nog beter: 
In 2021 willen we de samenwerking met de on-
deraannemers, zzp’ers en kleine zorg-organisa-
ties verbeteren: weten van elkaar waar je staat 
en wat we met elkaar te doen hebben. Deze 
samenwerking willen we ook intensiveren met 
de Zozijn-dienst Zorgadvies en -behandeling. 
We willen onze expertise in de sector uitbrei-
den door taken aan een zorgbemiddelaar toe 
te wijzen rondom financiering meerzorg.

We willen de zorgprogramma’s Terts, Kwint en 
handboek ‘het jonge kind’, verder uitspreiden 
over de hele sector. Vanuit onze deskundigheid 
willen we kennisoverdracht van zorgprogram-
ma’s richting onderwijs/partners bevorderen.
We onderzoeken hoe binnen K&J uitvoering 
gegeven kan worden aan medezeggenschaps-
reglement 2.0.
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Archiveren

Medewerkers van Kind & Jeugd pak-
ten in de lockdownperiode ook andere 
taken op, zoals het archiveren van pa-
pieren dossiers. 

Corona had en heeft veel invloed op onze sector. Het was met elkaar afstemmen wanneer 
een kind gebruik kon maken van de noodopvang. Toen de scholen waren gesloten was er 
dagelijks overleg met de directeuren van de scholen.  
Trotst zijn we op de medewerkers die de schouders eronder gezet hebben en hun cre-
ativiteit aanspraken om toch ondersteuning te kunnen bieden: een spelletje spelen via 
beeldbellen of een luisterend oor bieden via de telefoon of samen een stuk wandelen. En 
waar het niet mogelijk was om de kinderen en hun gezinnen te ondersteunen – om wat 
voor een reden dan ook – werden andere werkzaamheden opgepakt. Zo werd er o.a. op 
de Timp de tijd genomen om de papieren dossiers te archiveren. 
Voor de inzet van medewerkers was/is het regelmatig met elkaar afstemmen om de 
dienstverlening nog te kunnen blijven bieden. Ook wij hadden te maken met testen van 
medewerkers of quarantaine omdat gezinsleden besmet waren. 
De coronamaatregelen waren alom aanwezig. Het was moeilijk inwerken en kennis ma-
ken. Het is ingewikkeld om relaties met medewerkers en met ouders te onderhouden via 
een beeldscherm. 
Voor gezinshuisouders was en is het een pittige tijd (24/7 aan het werk), die ook veel 
moois opleverde. Veel rust voor de kinderen en veel aandacht. En creatieve werkvormen 
om het onderwijs te vervangen. Het is mooi om te zien hoe tevreden de ouders over ons 
waren, ondanks alle beperkingen en maatregelen.

Impact corona
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DANIËL DE BROUWERSCHOOL
De Daniël de Brouwerschool is een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinde-
ren (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 nieuw Cruyffcourt.

De school valt net als stichting Zozijn Zorg onder de stichting Zozijn Beheer. Doelstelling is het ver-
zorgen 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:
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 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 wor-
den 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 mo-
gelijk. Het tuinpersoneel houdt de ontwikkeling 
nauwgezet schriftelijk bij. Er is veel onderling 
overleg om iedere bloem tot optimale ontwik-
keling te laten komen. Er zijn vakspecialisten die 
bloemen apart of in kleine groepjes specialisti-
sche 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 stageadressen samen met tientallen organi-
saties. Dat is Zozijn of een andere zorgaanbieder. 
Maar ook zorgboerderijen, supermarkten, auto-
bedrijven, maneges, horeca, meubelzaken, enz.

Regiofunctie

Elke dag komen ruim 200 leerlingen 
naar het schoolgebouw in Wilp.  
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Impact coronapandemie
Helaas heeft de pandemie ook op het dagelijks 
schoolleven veel impact gehad. Vanaf half maart 
tot mei was ons SO en VSO gesloten. De laatste 
6 weken voor de zomervakantie zijn we gelukkig 
weer samen op school geweest. Na de zomer-
vakantie zijn we gestart met veel regels en richt-
lijnen. Alles is gericht op veiligheid en welbevin-
den van onze leerlingen. Er wordt gezocht naar 
zoveel mogelijk rust, ritme en regelmatig in deze 
onrustige tijden. 

Sportzaal

We kregen een vrolijke en sportieve 
voorstelling op onze wand naar de 
sportzaal! 

Groen plein

Er is groot onderhoud aan de prachtige 
platanen op ons plein uitgevoerd. 

Certificering leerlingen 
In het schooljaar 2019-2020 hebben 17 leer-
lingen examen gedaan voor landelijk erkende 
certificaten:
• 6 leerlingen hebben het certificaat werken in 

de keuken behaald.
• 4 leerlingen hebben hun veilig op stage certi-

ficaat behaald.
• 4 leerlingen hebben hun heftruckcertificaat 

behaald.
• 2 leerling hebben hun VCA-B gehaald.
• 1 leerling heeft het certificaat Werken in de 

houtbranche, SVA2 behaald. 

Sportzaal

Tijdens de online kerstviering leerden 
we over het mooie werk van het Liliane 
Fonds. Op school haalden we geld op 
voor dit goede doel! 
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Meer lezen?
Kijk op www.danieldebrouwerschool.nl
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KWALITEITSBUREAU
Het Kwaliteitsbureau (KB) van Zozijn is bij de collega’s vooral bekend door het 
Kwaliteitshandboek, het Kwaliteitskader van de gehandicaptenzorg, de bege-
leiding bij het certificerings-traject van de HKZ en natuurlijk het jaarlijkse Kwa-
liteitsrapport. 

Naar dit laatste rapport verwijst niet alleen dit 
hoofdstuk. Verschillende onderwerpen nemen 
een link op naar dit document. De kwaliteitsad-
viseurs van het bureau zijn bij veel meer onder-
werpen betrokken. 

Speerpunten in 2020
• Het doorontwikkelen van het Meldplein van 

Zozijn.
• Het voorbereiden van een project voor 

het uitbreiden van het kwaliteitsmanage-
mentsysteem van Zozijn met een ‘nieuw’ 
kwaliteitshandboek en een systeem voor 
het ondersteunen van het proces van intern 
auditten. 

• Ondersteunen van een werkgroep van de 
centrale cliënten- en verwantenraad bij het 
uitvoeren van een Cliënttevredenheidson-
derzoek. 

Hier zijn we trots op:
• Het kwaliteitsmanagementsysteem van 

Zozijn ondersteunt in toenemende mate de 
lijnorganisatie. 

• De meldingsbereidheid (en daarmee het 
lerend vermogen) van Zozijn neemt toe.

• De samenwerking tussen het kwaliteitsbu-
reau en de centrale cliënten- en verwanten-
raad bij zowel het uitvoeren van de  
cliënttevredenheidsonderzoeken alsmede 
de totstandkoming van het kwaliteitsrap-
port.
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Factsheet met de uitkomsten van het 
Cliëntervaringsonderzoek dat op initia-
tief van de centrale cliënten- en verwan-
tenraad is uitgevoerd. Dit onderzoek is 
in aanvulling op de cliëntervaringson-
derzoeken in het kader van het Kwali-
teitskader Gehandicaptenzorg.

Onderzoek
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Impact corona

Corona heeft uiteraard op elke medewerker en team invloed gehad. Het Kwaliteitsbu-
reau heeft zich prima gered met thuiswerken. Echter, de taken waarbij veel moet worden 
samengewerkt lopen wel veel moeilijker. Denk daarbij aan de totstandkoming van het 
Kwaliteitsrapport, maar ook het project ‘uitbreiding kwaliteitsmanagementsysteem’. Bij 
het samenstellen van het Kwaliteitsrapport hebben we gezien wat de impact van Corona 
is geweest op veel andere functies en afdelingen binnen de organisatie.
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Dashboard

Deel van het dashboard van het kwali-
teitsmanagementsysteem van Zozijn. Dit 
dashboard is in 2020 ingericht en zal in 
2021 uitgebreid worden.

Dit kan nog beter:
• Er moet nog veel gebeuren om van het 

kwaliteitsmanagementsysteem een ge-
bruiksvriendelijk en samenhangend geheel 
te maken.

• De samenwerking tussen de diverse organi-
satie-onderdelen (staf-lijn en staf-staf) is aan 
het verbeteren, maar kan nog beter.

 
Meer lezen?

Lees hier het Zozijn Kwaliteitsrapport 2020
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ZORGADVIES EN -BEHANDELING 
De dienst Zorgadvies en -behandeling (ZAB) is binnen Zozijn verantwoordelijk 
voor het bieden van advies en behandeling aan cliënten van Zozijn. ZAB biedt 
behandelingen vanuit verschillende behandeldisciplines: artsen verstandelijk 
gehandicapten (AVG), diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, gedragsweten-
schap, logopedie, psychomotore therapie, speltherapie en video-interactiebe-
geleiding.

Speerpunten in 2020
Ondanks de druk van corona ging het ‘gewo-
ne’ werk door. We noemen hier 3 prioriteiten:

• Wet zorg en dwang (Wzd): De zorg voor 
mensen met een beperking moet zoveel 
mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. 
Soms kunnen mensen met een verstandelij-
ke beperking niet goed (meer) zelf inschat-
ten wat goed voor hen is. De Wzd voorziet 
dan in een aantal mogelijkheden om toch 
de zorg te bieden die noodzakelijk is. 2020 
was het overgangsjaar voor de implemen-
tatie van de Wet zorg en dwang. Als gevolg 
van de pandemie moesten we zowel het 
implementatie- als het scholingsplan aan-
passen. We hebben 6 Wzd-functionarissen 
aangesteld. De Wzd sluit aan bij de visie 
van Zozijn die, kort samengevat, luidt: DE 
CLIËNT ERVAART GEEN ONVRIJWILLIGE 
ZORG, TENZIJ... Alle medewerker zijn ge-
schoold in het werken vanuit de Wzd. Dat 
betekent dat ze onvrijwillige zorg kunnen 
signaleren en herkennen. Ze werken samen 
met de cliënt of de wettelijk vertegenwoor-
diger in het doorlopen van het Wzd-stap-
penplan.

• Zorgprogramma’s: Zozijn werkt met zorg-
programma’s die wij permanent verder 
ontwikkelen volgens de laatste wetenschap-
pelijke inzichten. Naast de werkgroep Metis 
die werkt aan zorgprogramma’s 2.0, is ook 
een onderzoeker aangesteld. 5% van de 

gedragswetenschappers worden ingezet 
voor (wetenschappelijk) onderzoek. Wij 
hebben de ambitie om zelf meer en meer 
wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. 
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Sinds september 2020 heeft Zozijn een 
verpleegkundig specialist in dienst: 
Mirjam Harmsen (rechts). Een nieuwe 
functie bij Zozijn. Een verpleegkundig 
specialist is werkzaam op zowel ver-
pleegkundige als medische domein. 
Mirjam heeft de 2- jarige opleiding 
Master of Advanced Nursing Practice 
afgerond. Collega Joyce Haarman volgt 
sinds september de opleiding tot ver-
pleegkundig specialist. Zij werkt op dit 
moment als VIOS (verpleegkundig  
specialist in opleiding) binnen Zozijn.

Verpleegkundig specialist
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Daarnaast zijn er verschillende onderzoeken 
uitgevoerd door medewerkers en studen-
ten. Bijvoorbeeld onderzoek naar ervarin-
gen van verwanten rondom corona en naar 
verbeteren van de palliatieve ondersteu-
ning. Naast methodiek-zorgprogramma’s 
zijn er vier handboek-zorgprogramma’s, na-
melijk voor: (1) de ouder wordende cliënt, 
(2) cliënten met niet-aangeboren hersenlet-
sel, (3) cliënten met een licht verstandelijke 
beperking, (4) het jonge kind. 

• Expertiseteam eet-slikken: Zozijn heeft een 
aantal kennis- en expertiseteams. Een ken-
nisteam volgt landelijke ontwikkelingen en 
vertaalt deze kennis naar Zozijn. We kunnen 
een expertiseteam ook inzetten bij individu-
ele casussen. Het expertiseteam eet-slikken 
bestaat uit diëtetiek, logopedie en AVG.

• Het afgelopen jaar stond in het teken van 
onze voorbereidingen op de implementatie 
van IDDSI, een nieuw classificatiesysteem 
voor de consistentie van voeding en dranken. 

• In samenwerking met MondzorgPlus, de 
nieuwe tandartsenpraktijk van Zozijn, heb-
ben we 4 klinische lessen ontwikkeld. Deze 
lessen zullen we in 2021 geven.

• Daarnaast hebben we richtlijnen voor zach-
te voeding, vloeibare voeding en gemalen 
voeding aangepast en een nieuwe richtlijn 
opgesteld voor het indikken van dranken 
naar aanleiding van het nieuwe verdikkings-
middel. 

Komend jaar richt het kennisteam zich op het 
verder voorbereiden en het invoeren van IDDSI 
binnen Zozijn en het uitvoeren van de klinische 
lessen.  
 
Waar zijn we trots op
Zozijn had al enkele jaren de wens om een Cli-
entportaal open te stellen. De OR gaf hiervoor 
nog geen instemming vanwege de zorgen over 
privacy en veiligheid van medewerkers. Om te 
onderzoeken wat wel mogelijk was startte in 
2019 een werkgroep met daarin een afvaar-
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Teststraat

ZAB was nauw betrokken bij de aanpak 
van de coronapandemie binnen Zozijn. 
Er werd onder meer een teststraat inge-
richt.

Cliëntportaal

In 2020 vond een test met Carenzorgt 
plaats op twee locaties. Deze pilot is po-
sitief afgerond.
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diging van de directie en de OR. Deze werk-
groep hield een test op 2 locaties met Caren-
zorgt. Deze pilot is positief afgerond.  
Op 1 januari 2021 was op 66 locaties Caren-
Zorgt opengesteld. De scholingen voor alle 
andere locaties zijn gepland. We verwachten 
dat voor 1 april 2021 openstelling van het cli-
entportaal op alle locaties bij Zozijn een feit is. 
In september 2021 vindt een brede evaluatie 
plaats. Met de uitkomsten daarvan beoordelen 
we, samen met de OR, of aanpassing van de 
uitgangspunten wenselijk is.

Dit kan nog beter: 
• Ondanks dat we alle oude Bopz-maatrege-

len hebben omgezet naar Wzd-maatrege-
len zijn deze nog onvoldoende omschreven. 
In 2021 werken we verder aan het invoeren 
van de Wzd. Onvrijwillige zorg willen we 
voorkomen en blijven zoeken naar alterna-
tieven. 

• De samenwerking tussen verschillende 
disciplines willen we verdiepen, zodat we 
onze zorg en behandeling aan de cliënt nog 
beter onderling afstemmen. In 2020 heb-
ben we voorbereidingen getroffen om de 

structuur van de organisatie van de behan-
deldienst hierop aan te passen. Hierdoor 
kan de centrale behandeldienst beter bij de 
regio’s en sectoren van Zozijn aansluiten. 
Daarnaast verstevigen wij dit binnen het 
methodisch werken. 

 Meer informatie over ZAB is terug te  
vinden in het Zozijn Kwaliteitsrapport.

VOORSTEL I MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2.0

Ik ben ongelooflijk trots op 
de inzet en de creativiteit 
waarmee ZAB-medewerkers 
in corona-tijd bezig zijn om 
alle cliëntvragen zo goed 
mogelijk op te pakken. 

- Yvonne Boog, directeur ZAB -

Corona heeft veel invloed gehad op onze ontwikkelagenda. Veel ontwikkelingen zijn hier-
door vertraagd. Binnen Zozijn was de infectiepreventiecommissie al in een vroeg stadium 
betrokken bij de signalen dat corona in aantocht zou kunnen zijn. Vanuit deze commissie 
hebben we een uitbraakteam samengesteld. Daarin waren vertegenwoordigd: Arts VG, 
praktijkverpleegkundige, veiligheidsdeskundige, manager en de directie via de directeur 
ZAB. 
Het uitbraakteam overlegt dagelijks over cliënten en locaties. Daarnaast komt het uit-
braakteam 3x per week bij elkaar om beleidszaken, richtlijnen en landelijke ontwikke-
lingen te bespreken. Het team adviseert de directie. Belangrijke beleidsthema’s waren 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), testbeleid, isolatie- en quarantainebeleid, 
instructies bij (verdenking) corona, reiniging en desinfectie, oprichting corona-unit, loge-
ren en bezoek, ventilaties en klimaatbeheersingssystemen.

Impact corona
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ZORGINNOVATIE, ONDERZOEK 
& DIGITAAL VAARDIG
Handige apps, slimme technologie; elke dag komen er nieuwe toepassingen bij 
die het leven van mensen met een beperking leuker en zelfstandiger kunnen 
maken. Het Zozijn Zorglab wil er voor zorgen dat zoveel mogelijk cliënten van 
zulke innovaties profiteren. Daarom zoekt, test en deelt het Zorglab  
(zorg)technologie met cliënten, verwanten en medewerkers.

Dit waren onze speerpunten in 2020
In 2020 hebben we gewerkt aan de opbouw 
van het programma Zorgtechnologie en Digita-
le vaardigheden.
• Het is ons gelukt om de digicoaches voor 

programma Digivaardig in de zorg aan te 
stellen. Vanaf begin 2021 gaan zij aan de 
slag binnen Zozijn. Zij ondersteunen colle-
ga’s in het vergroten van de digitale vaar-
digheden.

• We bouwden aan het vertrouwd maken van 
medewerkers en cliënten met de digitale 
wereld via zelftesten, lesmodules en cursus-
sen van de Zozijnschool.

• We hebben geschikte zorgtechnologie 
getest, die binnen Zozijn in te zetten is. Dit 
onder meer via deelname met project Slaap 
lekker! aan landelijke programma Innova-
tie impuls gehandicaptenzorg. Dit project 
loopt t/m 2021 en heeft als doel de slaap 
van cliënten te verbeteren. De voortgang 
van het project Slaap lekker! gaat buitenge-
woon goed. We zijn er in geslaagd om de 
gewenste stappen te zetten en zijn daar-
mee koploper binnen het landelijke traject.

Hier zijn we trots op:
Zozijn vindt onderzoek belangrijk. We hebben 
onze onderzoeksactiviteiten uitgebreid door:
• Het opzetten van langdurige onderzoekslij-

nen.
• Het verbeteren van samenwerking met 

scholen en universiteiten.
• Stimuleren van het gebruik van onderzoeks-

resultaten en wetenschappelijke literatuur 
(o.m. door masterclass voor medewerkers).

• Het mogelijk maken van onderzoek door 
medewerkers. Op 21 januari 2020 hielden 
we de laatste ‘live’ presentatie van onder-
zoeken die eind 2019 afgerond waren. Het 
waren alle 3 onderzoeken binnen Kind & 
Jeugd.
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Dit is Lisa (cliënt De Regenboog) die met 
behulp van Mijn Eigen Plan was vouwt.

Mijn Eigen Plan
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Dit kan nog beter: 
• We willen de Vindingrijkheidsprijs meer 

laten leven onder medewerkers van Zozijn. 
Centrale vraag is: hoe kunnen we de be-
trokkenheid vergroten, zodat meer initiatie-
ven worden aangemeld en er meer goede 
voorbeelden gedeeld worden.

• Belangrijk is ook het maken van ruimtes 
voor zorgtechnologie in Wilp waar cliënten, 
verwanten en medewerkers zorgtechno-

logie en domotica kunnen uitproberen en 
ervaren. Ook willen we de uitleen van het 
Zorglab digitaliseren, zodat het eenvoudi-
ger wordt om producten aan te zoeken en 
te lenen.

• Daarnaast willen we meer samenwerking 
binnen Zozijn realiseren bij het kiezen van 
geschikte onderwerpen voor onderzoek 
door studerende medewerkers en studen-
ten van onderwijsinstellingen.

De CRDL (Cradle) vertaalt aanraking in 
geluid en maakt zo nieuw contact mo-
gelijk met mensen die moeite hebben 
met communicatie en sociale interactie.
“Wat een prachtig instrument is de 
CRDL. Leuk voor dat het momentje 
1-op-1 aandacht. Zeer intens voor en-
kele cliënten”, zegt een medewerker.
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Onderzoeken

Medewerkers Kyra, Kimberley en Holly 
bij de presentatie van hun onderzoek 
binnen Kind & Jeugd. 

Impact corona

Door corona lag de focus van Zozijn vanaf maart op ‘overleven’. Dan wil je anderen niet 
onnodig lastig vallen, maar juist zoeken naar waar je meerwaarde kunt bieden. Vanuit 
onderzoek en innovatie is geprobeerd om dit te ondersteunen. Bijvoorbeeld als me-
de-initiatiefnemer van de webpagina SamenThuis en de tweewekelijkse uitzending van 
ZozijnTV. De geplande activiteiten op gebied van onderzoek zijn, mede onder invloed 
van corona, slechts ten dele uitgevoerd. Voor 2021 wordt de samenwerking binnen ZAB/
Zozijn versterkt om zo samen verder te werken aan de doelen. Daarnaast hebben we ge-
werkt aan het ondersteunen van werken op afstand, zowel vergaderfaciliteiten (camera’s 
en schermen) als begrip voor programma’s als Microsoft Teams.

CRDL
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VINDINGRIJKHEIDSPRIJS
Elk jaar schrijft Zozijn de Vindingrijkheidprijs uit. De inzendingen moeten bij-
dragen aan een verhoging van de kwaliteit van leven van cliënten, bij voorkeur 
bij meer dan één groep. De jury werd in 2020 gevormd door een aantal voor-
malige winnaars van de prijs, aangevuld met 2 leden van de werkgroep Vin-
dingrijkheidprijs. Voormalige winnaars en werkgroepleden die zelf betrokken 
waren bij een inzending, zaten niet in de jury.

Op de hoeveelheid en kwaliteit van de in-
zendingen konden we trots zijn. Corona had 
invloed op of was de aanzet voor bijna alle 
inzendingen in 2020, die we op deze pagina’s 
presenteren. Dit jaar werd Team Zozijn TV de 
winnaar. Met een 2-wekelijkse uitzending hield 
het team cliënten, verwanten en medewer-
kers op de hoogte van leuke, interessante en 
belangrijke ontwikkelingen binnen Zozijn. Een 
goede vorm in tijden van corona. Bij de prijs-
uitreiking sprak Peter Vriesema de wens uit om 
Zozijn TV in stand te houden. Dat was niet aan 
dovemansoren gericht
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Medewerkers van De Heege maakte een 
video om de nieuwe locatie te tonen.

Binnenkijken

Zozijn Museum

In het nieuwe Zozijn Museum beleef 
je 50 jaar zorg voor mensen met een 
beperking en komt de geschiedenis van 
Zozijn tot leven.

Mondkapjes

Textielatelier De Kassei in Lochem maak-
te mooie mondkapjes. 
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Hart in Aktie

Wendy van Dijk kwam 50 iPads brengen  
voor cliënten van de Kemphaan in Raalte.  

Thuistips

Medewerkers van Zozijn konden snel na 
de start van de coronapandemie inspira-
tie opdoen bij Samen Thuis, een pagina 
op MijnZozijn met tips, spelletjes en 
andere activiteiten voor cliënten om de 
coronatijd door te komen.

De Vindingrijkheidsprijs ging vorig jaar 
naar Zozijn TV, dat tweewekelijks een 
uitzending maakte voor cliënten, ver-
wanten en medewerkers. 

Zozijn TV

Je kunt je overal ‘thuis’ voelen, blijkt wel 
uit deze inzending van Kind & Jeugd. 

Huisje
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Facebook

Marleen Pol maakte een Facebook- 
pagina voor cliënten in coronatijd.

Nieuwe app

De Toren, een woonlocatie voor kinde-
ren en jongeren, nam de app Klasbord 
in gebruik om verwanten meer te be-
trekken bij het dagelijks leven op de 
woning. 

De Repro maakte een vlog over hoe je 
lamineert. Handig!

Vlog

Dit kan nog beter
De werkgroep Vindingrijkheidprijs gaat in 2021 
extra aandacht besteden aan de promotie van 
de prijs om ook dit jaar weer veel én goede 
initiatieven toegestuurd te krijgen. Hierbij een 
oproep aan alle collega’s, cliënten en verwan-
ten om niet te snel te denken “dat is toch zo 
gewoon wat we hier bedacht hebben en nu 
doen”, maar zend in. Dan kunnen collega’s van 
jouw initiatief leren en gebruik maken!
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Winnaars van de voorgaande jaren 2011 - 2019

2019 De Koffiehoek in Neede Agnes Geerdink

2018 Naambordjes Behandelcentrum De Lathmer Annelie Degens i.s.m. Maaike
Kruitbosch

Testlab Joris Vos met cliënten Jan en
Kevin

2017 De zout/zandlichtbak Willemien Pol

2016 Belevingspad op De Lathmer Kirstin de Wild en Monique
Doornebal

2015 NAH theatervoorstelling Een ander mens Charlotte de Jong

2014 Het Kookboek, Wonen Deventer Marianne van Leeuwen

2013 De muziekvoorstelling Zwabber is ziek K&J muziek-therapeuten

2012 Geen uitreiking

2011 De Stoel van Theo, een mogelijkheid om vrij-
heidsbeperking terug te dringen 

Kieftestraat, Lathmer i.s.m. 
fysiotherapeut Carin Rensen

Verre reizen zaten er dit jaar even niet 
in, maar een wereldreis kun je ook ge-
woon dichtbij huis maken. Het team van 
Wilperhorst (De Lathmer) organiseerde 
een vakantieweek voor cliënten, waarbij 
elke dag in het teken van een ander land 
stond. Van de Verenigde Staten tot Turkije 
en van Groot-Britannië tot Nederland.

Thuisvakantie
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INFORMATIEVOORZIENING, ICT 
EN GEGEVENSBESCHERMING
In 2020 eiste beveiliging van gegevens continu aandacht in ons dagelijkse 
werkleven. Vooral nu we meer dan ooit thuis werken. De digitale dreiging 
richt zich niet alleen op bedrijfsgegevens maar ook op persoonsgegevens. 

Digitale informatiesystemen zijn en worden 
aangepast om aan deze dreiging weerstand te 
bieden. Zonder ICT-systemen kunnen we de 
goede zorg en ondersteuning niet meer leveren 
en daarmee is de afhankelijkheid van deze infor-
matievoorziening dus toegenomen.

Werkplekomgeving
De al eerder gemaakte keuze om zoveel moge-
lijk gebruik te maken van de nieuwe Microsoft 
Office 365 onderdelen heeft ons in 2020 enorm 
geholpen. Alle medewerkers waren al voorzien 
van een TEAMS aansluiting zodat het beeldbel-
len en online vergaderen direct mogelijk was. 
Daarmee kon het thuiswerken, toen de omstan-
digheid daar om vroeg, direct worden onder-
steund.
Al langer was er daarnaast de wens om de 
werkplek van medewerkers verder te moderni-
seren en minder CITRIX afhankelijk te maken. De 
CITRIX-software was van oudsher benodigd om 
vanuit diverse locaties (inclusief thuis) connectie 
te maken met een aantal applicaties in het net-
werk. Met de introductie van een werkplek 3.0 
is dit verleden tijd en krijgen alle medewerkers 
een nog betere basisvoorziening dan voorheen. 
In 2021 voeren we deze oplossing door op alle 
locaties en bij alle collega’s.

Applicatielandschap
We hebben het applicatielandschap in 2020 
aangepast. Voor de administratie van medewer-
kersgegevens is de applicatie Beaufort van RAET 
in een online oplossing omgezet. Ook is voor de 

roostering van medewerkers de stap gezet van 
Aysist 6 naar de opvolger SDB Planning. Hier-
mee kunnen we medewerkers optimaal inzetten 
in de diverse roosters voor dag, avond of nacht.
Op financieel vlak hebben we de voorbereiding 
gedaan voor een nieuwe financiële basis in de 
applicatie VISMA Financieel. Deze vervangt per 
1-1-2021 de applicatie BOMAS. Een basis die 
ons mogelijkheden biedt voor verdere geauto-
matiseerde verwerking in de administraties.
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Doordat Zozijn al de keuze had gemaakt 
voor Microsoft Office 365, konden me-
dewerkers in 2020 direct switchen naar 
thuiswerken. 

Thuiswerken
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Snijvlak van gegevensbescherming en 
informatiebeveiliging
Op het snijvlak van informatiebeveiliging en 
gegevensbescherming is er met name aandacht 
voor cyber security. Na een diepgaand onder-
zoek door een extern bureau is gebleken dat 
onze netwerkinfrastructuur voor beveiliging 
op orde is maar dat dit niet de garantie is voor 
geen digitale inbraak of schade. Het advies om 
externe deskundigheid contractueel vast te leg-
gen en toe te voegen aan een intern crisisteam 
voeren we in 2021 door.
Digitale vaardigheden bij medewerkers is ook 
een punt van aandacht. Onvoldoende kennis op 
dit vlak kan leiden tot meer kwetsbaarheid voor 
een digitale dreiging. Met de inzet van digi-coa-
ches en e-learning modules worden medewer-
kers ondersteund.
Authenticatie en autorisatie is voor applicaties 
strenger ingevuld. Juist die applicaties waarin 
zorginformatie is opgeslagen, worden ingeperkt 
tot een basis van medewerker-client behandelre-
latie.

Speerpunten ICT in 2020
• Werkplek 3.0 en thuiswerken
• Informatiebeveiliging en Gegevensbescher-

ming
• Gegevensuitwisseling Zorgverleners en 

ICT-Leveranciers

Gegevensbescherming
De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is 
een wettelijk vereiste, onafhankelijke interne 
toezichthouder bij Zozijn en de Daniël de Brou-
werschool, die ook gevraagd en ongevraagd 
advies geeft.
Gegevensbescherming is veel meer dan infor-
matiebeveiliging en meer dan ICT. Het gaat ook 
over wat we op papier bewaren en wat monde-
ling met elkaar delen. Het is ook meer dan de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). In de zorg hebben we ook en vooral te 
maken met de Wgbo en de BIG. Met name de 
Wgbo is op een aantal punten strenger dan 
de AVG. Dat is ook logisch. Wij werken met de 
gegevens van kwetsbare mensen. Daar moet 
je zorgvuldig mee omgaan. Niet uit angst voor 
boetes of reputatieverlies. Maar om dat priva-
cybescherming een onlosmakelijk deel is van 
goede zorg.
Medewerkers worden ook door privacywetge-
ving beschermd. Een werkgever als Zozijn moet 
met hun persoonsgegevens net zo zorgvuldig 
omgaan als met die van cliënten. Met name als 
het gaat om bijzondere persoonsgegevens.

Datalekken
Zozijn moet een register van datalekken bijhou-
den. Een datalek is een ‘inbreuk’ die varieert van 
verwaarloosbaar risico tot een aanzienlijk risico. 
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“Digitale veiligheid versus 
zorg; dat is een valse tegen-
stelling. Voldoen aan privacy 
is onderdeel van de kwaliteit 
van goede zorg.”

 Erik Gerritsen,  
Secretaris-generaal VWS,  
Privacy Conferentie 2021
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Alle inbreuken horen in het register. Alleen de 
inbreuken met een groter risico moeten we mel-
den bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De FG 
beoordeelt de ernst en adviseert daarbij.

Bij Zozijn waren er in 2020 wat minder meldin-
gen dan voorheen. Het vermoeden bestaat dat 
dit komt door corona. Er was mogelijk wat min-
der aandacht voor. Begin 2021 trok het aantal 
meldingen al weer flink aan.
Net als bij andere organisaties, overheden en 
bedrijfsleven in Nederland bestond het grootste 
deel van onze datalekken uit verkeerde adresse-
ring. Dat kan via mail, de post of door het ver-
keerd meegeven van informatie. 

Klachten
Wij ontvingen over het omgaan met persoons-
gegevens in 2020 minder klachten dan in voor-
gaande jaren. Van 1 medewerker werd een 
klacht gegrond verklaard. De situatie kwam door 
een technisch ingreep tot een spoedige oplos-
sing. Er kwamen wel wat telefonische klachten 
binnen van verwanten maar na bemiddeling van 
de FG werden die snel tot tevredenheid opge-
lost. Het gaat vaak over misverstanden in de 
communicatie.

Interne audits
Bij de interne audits (88) in 2020 werden gege-
vensbescherming en informatieveiligheid 15x als 
bevinding is geconstateerd. Het gaat met name 
om cliëntinformatie opslaan op een niet juiste 
plek (vooral buiten ONS); geen gebruik van 
Zorgmail; en verkeerd gebruik van Whatsapp.
Onze interne auditors troffen echter juist heel 
veel verbeteringen aan (zoals ook afgesproken 
in voorgaande audits). Meerdere keren ver-

wezen zij naar informatie en advies van de FG 
(2019/2020, zowel via bezoek als via mail of 
telefonisch).

Beleid
Het MO van Zozijn heeft in de zomer van 2020 
een beleidsnotitie vastgesteld waardoor toezicht 
op gegevensbescherming en informatieveilig-
heid beter en overzichtelijker kan worden vast-
gelegd. Denk aan het management dashboard. 
Een van de gevolgen hiervan is dat eigenaar-
schap van een verwerking duidelijker wordt. 
Vaak verwijzen collega’s nog naar de FG of naar 
ICT. Maar het omgaan met persoonsgegevens is 
een zaak van ons allemaal. Het is mensenwerk.

Binnen Zozijn hadden ondanks de epidemie tal 
van collega’s aandacht voor privacy. Eén van 
die activiteiten was het vastleggen van hoe, 
wanneer je wat vertelt aan nieuwe cliënten, met 
name voor ze in zorg komen. Dat is wettelijk ver-
plicht. Kind & Jeugd maakte een eigen versie.
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Heldere informatie

Zozijn Kind & Jeugd informeerde ouders 
van nieuwe cliënten met een eigen in-
fographic over de verwerking van per-
soonsgegevens.
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ZOZIJN SCHOOL
De Zozijn School is er speciaal voor de cliënten van Zozijn. De trainers geven 
cursussen op allerlei gebieden, van leren koken tot sociale vaardigheden en 
digivaardiger worden op je tablet of smartphone. Meer eigen regie krijgen en 
vergroten van de zelfredzaamheid staan hierbij centraal.

Speerpunten in 2020
• Duurzaamheid: De Zozijn School ontwikkelde 

een cursus Duurzaamheid en deze ging eind 
december 2020 van start in Wilp. De cursus 
gaat onder andere over afval scheiden, wa-
ter/ energieverbruik, schoonmaken en voe-
ding. De cliënt leert om bewuste, duurzame 
keuzes te maken. De collega’s van de mili-
eustraat in Wilp waren ook bij een les betrok-
ken. “Wat leerzaam om te zien waar ons afval 
heen gaat.” Ook werken we met een ‘duur-
zaamheidsmemory’ waarbij cursisten spelen-
derwijs in gesprek gaan over allerlei onder-
werpen. De Zozijn School werkte verder mee 
in juni aan een item over Zozijn binnen het 
RrtlZ programma‘ Doe maar duurzaam’.

• Gezonde leefstijl: Naast de al bestaande 
cursus Fit en Fun zijn we eind 2020 begon-
nen met een verdiepende cursus op het 
onderwerp Gezonde leefstijl. Enkele on-
derwerpen hierin zijn: het belang van slaap, 
een gezonde ademhaling en de invloed van 
beeldschermgebruik op je gezondheid. Voor 
deze cursus werken wij samen met diëtisten 
en bewegingsagogen binnen Zozijn.

• Online leren: In 2020 heeft de Zozijn School 
door middel van een enquête onder onder-
steuners en cliënten onderzocht of er be-
hoefte was aan meer online leren voor cliën-
ten. In 2021 gaan wij met de uitslag verder 
en zoeken hiervoor de verbinding met Zozijn 
Unit Opleiden  

Hier zijn we trots op:
Als Zozijn School zijn we er trots op dat we 
mede-oprichter zijn van de pagina Samen Thuis.  

Dit is een speciale landingspagina op Zozijn.nl. 
Hier is een groot aanbod aan online en offline 
activiteiten te vinden voor cliënten, bedoeld om 
alleen, dan wel samen met bijvoorbeeld begelei-
ders of verwanten te ondernemen. Ook is er een 
wisselende themapagina in het teken van een 
bepaalde feestdag, gebeurtenis of seizoen. De 
content voor de pagina’s komt grotendeels van 
de Zozijn School. Ook waren we betrokken bij 
de totstandkoming van Zozijn TV. Iedere 2 we-
ken is er een aflevering te zien met leuke items 
over Zozijn. 
Een ander punt is dat we dit jaar vooral indivi-

 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2020

Op de website van Zozijn werden leuke 
online en offline activiteiten voor cliën-
ten gedeeld. 

Samen Thuis
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Impact corona

duele cursussen hebben gegeven. Belangrijke 
reden hiervan was corona. Door individuele 
cursussen is beter maatwerk mogelijk met uit-
eindelijk meer resultaat in ontwikkeling bij de 
cliënt. Daar is de Zozijn School blij mee en trots 
op. Maatwerk is immers waar wij voor staan. 
Cliënten geven wel aan dat ze meer leren tijdens 
een individuele cursus, maar missen het sociale 
aspect van een groepscursus.
Wij zien leren graag integratief in het zorgplan 
van een cliënt. Intensief overleg leidde ertoe dat 
vanaf 1 januari 2021 de Zozijn School vast onder-
deel is van het cliëntendossier ONS. De trainers 
van de Zozijn School gaan dan werken in ONS 
met leerdoelen, waar zij dan over rapporteren.

Dit kan nog beter: 
Het doel van de Zozijn School is om nog beter 
in beeld te zijn in alle regio’s, bij zowel cliënten 
als medewerkers. Nu zijn er nog regionale ver-
schillen. Wij hebben hier de afgelopen periode 
al hard aan gewerkt, maar gaan hier zeker mee 
door. Door meer fysiek op de locaties te zijn en 
aan te sluiten bij fysieke bijeenkomsten verwach-
ten wij dat de Zozijn School meer bekend wordt 
binnen Zozijn. Het vast onderdeel zijn van ONS 
zal hier ook aan bijdragen, ook doordat onze 
zichtbaarheid bij de cliënt dan  duidelijker aan-
wezig is.  

Verder bestaat soms het beeld dat de Zozijn 
School alleen iets voor cliënten van wat hoger 
niveau kan betekenen. Maar ook voor EMB 
cliënten of ‘lager’ niveau zijn er ‘cursus’-moge-
lijkheden. Bij deze doelgroepen komen we ook 
graag nog wat beter in beeld. Op dit moment 
werken we soms al samen met de Unit Oplei-
den, zoals bijvoorbeeld bij Slim met media. Deze 
samenwerking zouden we nog wel meer willen 
versterken.
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Duurzaamheid

De Zozijn School ontwikkelde een me-
moryspel waarmee cliënten spelender-
wijs leren over duurzaamheid.

Door de lockdown in het voorjaar 2020 kwam de Zozijn School tijdelijk stil te liggen. Fy-
siek cursus geven mocht toen niet. Bij cliënten waarbij dit mogelijk was gingen we over 
op online lesgeven via een online bijeenkomst of videobellen. Ook is toen Samen Thuis 
van start gegaan. Hiervoor hebben de trainers zoveel content aangeleverd, dat cliënten 
voldoende aanbod aan activiteiten hadden. Vele cliënten hebben per mail of per post 
ook lesmateriaal ontvangen om zelfstandig of met begeleiding van de locatie verder te 
gaan met de cursus.
Na de lockdown mocht de Zozijn School weer van start. Wegens veiligheid besloten we 
om zo min mogelijk groepscursussen te geven, tenzij cliënten ook samen woonden of 
werkten op een locatie. De overige cursussen hebben we allemaal overgezet naar indivi-
duele lestijden. 
Sinds corona ziet de Zozijn School een piek in het aantal vragen voor de cursus ‘Social 
media’. Cliënten maken door de omstandigheden meer gebruik van internet en (soci-
al) media. Door het intensievere gebruik worden er leervragen opgemerkt: “Er worden 
foto’s op Facebook geplaatst die niet gepast zijn”. Wij gaan met deze leervragen aan de 
slag en laten de cliënt naast de gevaren, ook zien hoe leuk ‘social media’ kunnen zijn.
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PERSONEEL, ORGANISATIE EN 
OPLEIDEN
De dienst Personeel, Organisatie en Opleiden (PO&O) ondersteunt medewer-
kers, zodat zij kunnen doen waar ze goed in zijn. Op veel vragen rondom per-
soneelszaken kunnen medewerkers een antwoord vinden in de CAO, het Kwa-
liteitshandboek of via één van de themapagina’s op MijnZozijn.

Speerpunten in 2020
• Zózijn werkt: Binnen het ontwikkelpro-

gramma Zózijn Werkt lag de focus vooral 
op werving en leiderschap. Leiderschap is 
het fundament van dit ontwikkelprogram-
ma. Nog niet alle leiderschapstrainingen 
zijn afgerond. De trainingen die wel door 
gingen, werden heel positief ervaren. Rond-
om werving hebben we – naast veel regu-
liere acties – meegedaan met de landelijke 
actie ‘retourticket naar de zorg’. Dit leverde 
ons verschillende nieuwe medewerkers op. 

• Stabiele teams: Het vormen en behouden 
van stabiele teams is ontzettend belangrijk 
voor cliënten en ook om medewerkers een 
prettige werkplek te bieden. Ons doel is 
om minder gebruik te maken van externe 
uitzendkrachten. Daarom hebben we het 
interne uitzendbureau ZoProf opgericht. 
ZoProf zorgt voor vaste gezichten en erva-
ren medewerkers die invallen en gaten in 
de rooster opvullen. Dat helpt weer met het 
bouwen van stabiele teams.

• Planning: Er is een besluit genomen over 
de te gebruiken planprogramma’s binnen 
Zozijn. Uitgangspunt hierbij is dat we zo 
dicht mogelijk aansluiten bij de werkpro-
cessen van de medewerkers. Op basis 
daarvan is gekozen voor ONS-planning 
voor de Ambulant en Kind & Jeugd en voor 
SDB-planning voor de 7x24-uurs-diensten. 
We hebben 2020 gebruikt voor de voorbe-
reiding om op 1 januari 2021 over te gaan 

op SDB-planning.  De 7x24 uursplannin-
gen van januari 2021 zijn in SDB planning 
gemaakt. ONS planning voeren we in het 
voorjaar 2021 in bij Kind & Jeugd.

Waar zijn we trots op
• ZoProf: Dit voorjaar is ZoProf gestart. Wij 

zetten flexibele zorgprofessionals in via Zo-
Prof om openstaande diensten en tijdelijke 
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Op vrijdag 10 april kwamen de bloe-
mist, de bakker en andere relaties langs 
op de Lathmer om de zorgmedewerkers 
te bedanken en een hart onder riem te 
steken in tijden van corona. Tess Sche-
perman en Kely Kleine Deters waren er 
blij mee.

Bloemetje
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vacatures bij Zozijn in te vullen. Kwaliteit, 
continuïteit en stabiliteit zijn de uitgangs-
punten. We zijn er trots op dat ondanks de 
corona-situatie ZoProf zo goed gestart is en 
er veel mensen via ZoProf zijn ingezet. 

• Warm welkom: Maar liefst 314 mensen 
kozen ervoor onze collega’ te worden! Alle 
nieuwe collega’s hebben sinds het begin 
van dit jaar tijdens hun eerste periode bij 
de Zozijn toegang tot een ‘welkomst-app’. 
Al vóór de eerste werkdag kunnen mede-
werkers via de app Zozijn beter leren ken-
nen door filmpjes, infographics, quizvragen 
en praktische info. Doel hiervan is om nieu-
we collega’s een warm welkom te geven en 
interactief te betrekken bij Zozijn. 

• Ruim baan voor studenten: In het studie-
jaar 2019 - 2020 hebben we meer dan 300 
studenten een plek kunnen geven, ondanks 
de coronacrisis en ondanks de sluiting van 
dagcentra. Dat is meer dan 10% van de 
personeelsformatie. De Cao schrijft een 
verplichting voor van ten minste 4%.

Dit kan nog beter: 
• Verzuim: We willen het verzuim graag ver-

der terugdringen. Afgelopen jaar lag het 
verzuimpercentage lager dan het landelijk 
gemiddelde maar nog steeds was het be-
hoorlijk hoog. Het terugdringen van verzuim 
willen we doen door meer in te gaan zetten 
op mentale gezondheid. Medewerkers heb-
ben een zwaar (corona)jaar achter de rug en 
daarom bieden we op verschillende manie-
ren mentale steun. Daarnaast loopt er een 
proef met een ‘casemanager’ verzuim. 

• Inwerken: We hebben met de wel-
komst-app een begin gemaakt met de on-
boarding (proces van instromen) van nieuwe 
medewerkers. Het inwerktraject wat daarna 
volgt, vanaf de eerste werkdag, gaan we 
verder verbeteren. Een werkgroep kijkt wat 
er mogelijk is.

• Planning: Een planning die past bij de situ-
atie van een medewerker, een planning die 
zorgt voor een prettige werk-privébalans. 
Daar willen we naar toe en daar gaan we 
verder mee aan de slag. Een van de mo-
gelijkheden hierbij is dat teams samen hun 
roosters maken.

Meer lezen? 
Voor de dienst PO&O in cijfers (in- en uit-
stroom, ziekteverzuim e.d.): klik hier.
Voor achtergrondinformatie over perso-
neelsbeleid van Zozijn: klik hier.
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ZoProf

Wytske Stuivenberg (links) Ineke Brink-
horst (rechts) vormen het ZoProf team.

Vergaderen

Vergaderen op 1,5 meter en via beeld-
bellen. V.l.n.r. Diana Schiele, Jurryt de 
Leeuw en Esther van Gils.
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VASTGOED & BEDRIJFSDIENSTEN
De dienst Vastgoed & Bedrijfsdiensten is onderverdeeld in Vastgoed (van on-
derhoud en technische veiligheid, van gebouwenbeheer tot duurzaamheid en 
van nieuwbouw tot verbouwingen), Facilitair (van magazijn tot horeca en het 
Zozijn Vervoerscentrum), ICT en Inkoop. Dit laatste onderdeel maakt vanaf 1 
januari 2021 deel uit van de dienst Financiën & Control.

Speerpunten nieuwbouw en verbouw
• In oktober 2020 zijn nieuwe gebouwen ge-

reed gekomen voor de doelgroep Intensie-
ve Begeleiding (IB) met 44 plaatsen wonen 
(Melkakkerweg 12-18). Deze gebouwen zijn 
ruim en hebben grote tuinen gericht op het 
beschermde groene middengebied. Alle IB 
panden zijn duurzaam gebouwd: bijna gas-
loos (lucht-waterpomp) en met vloerkoe-
ling. Op de daken liggen zonnepanelen. 

• In Zutphen hebben we in april 2020 het 
gebouw De Lemmerië aan de nieuwe haven 
in het Noorderhavenkwartier opgeleverd, 
met 51 plaatsen wonen en 24 plaatsen dag-
besteding over 5 woonlagen. Er zijn woon/
slaapkamers, studio’s, gezamenlijke balkons 
en een veilige beschermde buitenruimte. 
Op de begane grond is dagbesteding (ho-
reca, wasserette en kookstudio) met zicht 
op de straat. 

 
Speerpunten duurzaamheid
• Duurzaam energiebeleid bepalen (EED, 

Milieu Thermometer Zorg, MTZ) en samen-
werking aangegaan in Green Deal Zorg met 
zorginstellingen uit de regio en omgevings-
dienst Apeldoorn.

• MVO Duurzaamheid en zelfverklaring ISO 
26000 opstellen (0-meting).

• Businesscase duurzaamheid bij nieuwbouw-
projecten opstellen.

• Installatie projectgroepen: Energie, Circulai-
re Inkoop & Afval, Prettige Werk- en Leef-
omgeving en Communicatie.

• Opstellen afvalplan en aanbesteding afval-

werking met duurzaam accent. 

Speerpunten bedrijfsdiensten
ICT/informatiebeleid/inkoop besteedden veel 
aandacht aan veiligheid, nieuwe en betere ap-
plicaties en andere techniek.
• Verdieping AVG (meer bewustwording).
• Cyber security/hackingproof (second opini-

on uit laten voeren).
• Ontwikkeling applicaties; dashboard, ONS, 

SDB planning/Aysist, Iprova, MICA.
• Optimalisatie Wifi verbindingen.
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Rosita van Hilst ontvangt de sleutel van 
haar appartement in De Lemmerië van 
medewerker Delilah Biljardt.

Verhuizen
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Impact corona

• Beleid Internet, tv en televisie cliënten vast-
stellen.

• Project Domotica uitrollen.
• Inkoopbeleidsplan vaststellen.
• Start project Eten en drinken Zozijn (eind 

2020 installatie stuurgroep).  

Hier zijn we trots op terug:
Terugkijkend op 2020 zijn we met name trots 
op de realisatie van diverse nieuwbouwlocaties 
waaronder De Lemmerië in Zutphen en IB 3 en 
4 in Wilp (Melkakkerweg 12-18).
De uitrol van de nieuwe werkplek 3.0 door ICT 
en de tevredenheid van de gebruikers stemt 
ons ook tevreden. Het was zeker geen makke-
lijk jaar en toch kunnen we voldaan zijn over 
wat het resultaat dat we behaald hebben. We 
zijn trots op de inzet van de medewerkers van 
onze dienst.

Dit kan nog beter: 
Natuurlijk valt er altijd wat te verbeteren. 
• We streven naar het meest optimale resul-

taat voor de organisatie op het gebied van 
vastgoed, ICT en facilitair. 

• We moeten aandacht blijven houden voor 
cyber security en toepassing AVG wet-
geving. Dat bij ons allemaal (daarmee 
bedoelen we iedereen bij Zozijn) de be-
wustwording groeit of blijft dat de digitale 
bedreigingen voldoende op het netvlies 
staan. Dit blijft een speerpunt voor 2021 en 
daarna. 

Meer lezen?
Lees hier over projecten in ontwikkeling.
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Nieuwbouw

Nieuwbouw op landgoed De Lathmer in 
Wilp. 

• Vastgoed heeft geadviseerd voor inrichting voor de kantoren en dagbesteding bin-
nen Zozijn naar de maatregelen van de 1,5 meter economie. Ook hebben we de 
stickers om de afstand te markeren verzorgd bij deze locaties.

• Inkoop hield zich bezig met de inkoop, voorraad en logistiek van de persoonlijke 
beschermingsmiddelen en (medische) mondkapjes. 

• ICT heeft in een korte tijd het thuiswerken en digitaal vergaderen gefaciliteerd met 
de juiste applicaties, apparatuur en handleidingen. 

• Het is voorgekomen dat werkzaamheden door Vastgoed en ICT op een woning uit-
gesteld moesten worden door quarantaine van de woning. Met het bestrijden van de 
legionella bacterie heeft dit later voor extra werkzaamheden gezorgd. 
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FINANCIËN & CONTROL
De afdeling Financiën & Control is verantwoordelijk voor het gehele proces 
van zorginkoop, begroting, productieregistratie en –declaratie. De afdeling 
bestaat uit de financiële administratie, zorgadministratie, salarisadministratie 
en planning & control.   Vanaf 2021 hoort ook Inkoop bij deze dienst.

Speerpunten in 2020
• Versterken van de verbinding binnen de 

afdeling en in dialoog blijven met elkaar en 
met onze klanten.

• Ontwikkelen van een dashboard voor het 
verbeteren van stuurgegevens en informa-
tievoorziening.

• Continu verbeteren administratieve proces-
sen en optimaliseren gebruik van en koppe-
lingen/integratie tussen ICT-applicaties. 

Hier kijken we trots op terug:
• Het behaalde resultaat in het medewerker-

tevredenheidsonderzoek, Dit komt mede 
door de verbinding die we als afdeling 
onderling hebben gerealiseerd in het afge-
lopen jaar.

• Op het dashboard dat tot nu toe gereali-
seerd is.

• Implementatie van het nieuwe boekhoud-
pakket Visma.

Dit kan nog beter: 
• Het verder verbeteren en optimaliseren van 

processen. Ook digitalisering en robotise-
ring speelt hierbij een rol.

• Duurzaamheid.
• Interne samenwerking verder versterken.

Ontwikkeling financiën van Zozijn
De bedrijfsopbrengsten over het jaar 2020 zijn 
ten opzichte van 2019 gestegen naar ruim  
€ 148,5 miljoen. In dit bedrag is begrepen een 
bedrag van € 2,3 miljoen voor compensatie 
meerkosten als gevolg van het coronavirus. 
Exclusief deze compensatie bedraagt de om-

zetstijging 2,1% en is met name te danken aan 
compensatie in het tarief voor loon- en prijsstij-
gingen en de compensatie van omzetderving/
doorlopende kosten als gevolg van het corona-
virus (€ 7,9 miljoen).
Door het voeren van een gezonde bedrijfsvoe-
ring, het uitstellen van projecten en de com-
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De medewerkers van F&C kregen op 
5 december een lekkere attentie. On-
danks het thuiswerken zijn we toch in 
verbinding met elkaar gebleven. Mede-
werkers waren en zijn flexibel, proactie-
ver en digivaardiger geworden. Corona 
had voor onze afdeling een impact qua 
financiën, registratie van meerkosten en 
omzetderving.

Verbonden
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pensatiemaatregelen vanuit de zorgfinanciers 
voor de productiedip en meerkosten als ge-
volg van het coronavirus, hebben wij het boek-
jaar 2020 afgesloten met een positief resultaat 
van € 1,5 miljoen. Dit resultaat ligt daarmee 
in lijn met de begroting. Het resultaat bestaat 
dit jaar wel met name uit vastgoedresultaten. 
Ondanks de compensatiemaatregelen staan de 
zorgresultaten namelijk onder druk als gevolg 
van het coronavirus.

Het resultaat over 2020 biedt ons, net als voor-
gaande jaren, de mogelijkheid om de bestem-
mingsreserves op peil te houden. Zo kunnen 
wij op langere termijn de activa (gebouwen, 
inventarissen en ICT) financieren en onder-
houden. Over het verslagjaar 2020 is geld 
toegevoegd aan deze reserves. Aan de Reser-
ve aanvaardbare kosten is door de gevolgen 
van het coronavirus dit jaar een lager bedrag 
toegevoegd. Tot slot is een bedrag onttrokken 
aan de bestemmingsreserve opleidingsbeleid 
conform onderliggend plan.
Met het gerealiseerde resultaat over 2020 
hebben wij enerzijds het weerstandsvermogen 

verder verstevigd en anderzijds verdere funda-
menten gelegd voor de toekomstige vastgoe-
dinvesteringen en verplichtingen. 

Meer lezen?
Toelichting op financieel beleid, exploitatie 
en resultaat 2020, balanspositie, begroting 
2021, corona en integraal risicomanagement.
Jaarrekening en accountantscontrole.
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Sinterklaas

Ook Sinterklaas werd gevierd op 1,5 
meter afstand.

De uitbraak van het coronavirus begin 2020 heeft ook impact op de medewerkers en 
cliënten van Zozijn. Bepaalde activiteiten zijn (tijdelijk) aangepast of stilgelegd (dagbe-
steding, 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 worden extra ma-
teriële kosten (persoonlijke beschermingsmiddelen, schoonmaak) gemaakt en moest Zo-
zijn 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 coronavirus te zullen compenseren en ook extra kosten te zullen vergoeden. De 
verwachting dat dit niet voor alle (personele) kostenoverschrijdingen zou gaan gelden, is 
echter uitgekomen. Ook is een deel van de gemiste extra omzet (verhuizing naar uitge-
breide capaciteit is uitgesteld) niet gecompenseerd en hebben verplichtingen in ‘oude’ 
(kapitaals)lasten daardoor langer doorgelopen dan gepland. Voor het jaar 2021 zijn de 
compensatiemaatregelen versoberd, met name in het sociaal domein.
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MEER LEZEN
In dit maatschappelijk verslag staan verwijzingen naar andere rapporten en 
documenten. Ook zijn op sommige plekken hyperlinks opgenomen. De betref-
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onderstaande url’s. 
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OVER ZOZIJN

Gezien en geaccepteerd worden 
zoals je bent. Open en oprecht 
met elkaar in contact zijn en je 
verwachtingen en oordelen zoveel 
mogelijk opzij zetten. Zoeken naar 
de beweegredenen achter iemands 
handelingen. Dat is de houding die 
wij ons meer en meer eigen maken, 
in dialoog met elkaar. 

Het maakt daarbij niet uit wat voor 
werk iemand doet. Ondersteuner, 
vrijwilliger, manager, stafmedewerker, 
directeur en bestuurder: allemaal 
willen we werken vanuit deze 
houding. Zo maken we het 
mogelijk dat cliënten liefdevolle en 
vakkundige zorg en ondersteuning 
krijgen en tot bloei kunnen komen.
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2020 in beeld


