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BIJLAGEN BIJ DEEL 1
De foto’s in het verslag zijn gemaakt in 2017
Foto voorpagina: Zomerfeest op ‘t Laer

Deel 2 Jaarrekening / Deel 3 Overige gegevens
Deel 1 en deel 2 zijn zowel los als in een gezamenlijk document te verkrijgen. Deel 1, 2 en 3 (‘het
jaarverslag’) zijn verkrijgbaar via Annemieke Steenkamer: a.steenkamer@zozijn.nl
Zozijn is een maatschappelijke organisatie die werkt met publiek geld. Wij willen op transparante wijze
informeren en verantwoording afleggen van ons functioneren in 2017. Dit verslag voldoet aan de
wettelijke eisen voor een directieverslag en aan de eisen van de zorgbrede Governancecode (2017)
stelt.
Ons verslag is integraal, en omvat Wlz-, Jeugdhulp- en Wmo-dienstverlening, waarbij één hoofdstuk
gewijd is aan Kind & Jeugdhulp. Ook zijn de vereiste gegevens conform het Kwaliteitskader
Gehandicaptenzorg opgenomen. Omdat medewerkers in verschillende deelgebieden werkzaam zijn
en bijvoorbeeld opleidingen worden aan een mix van medewerkers, lopen de materiële en personele
kosten door elkaar. In de jaarrekening zijn de budgetcijfers voor jeugdhulp wel te herleiden.
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1.

Terugblik op Zozijn in 2017
Nieuwe organisatievisie
Met de introductie binnen Zozijn van de grondhouding ‘In dialoog met elkaar’,
komen we de woorden vakkundig en liefdevol vaker tegen. Maar hoe past de
dialoog bij onze kernwaarden, onze missie en tot de opdracht van Zozijn om
mensen tot bloei te laten komen? In de nieuwe ‘Organisatievisie 2017’ is dit
overzichtelijk bij elkaar gebracht.

Voor een schema van de organisatievisie en algemene feiten over Zozijn, zie de
bijlage, hoofdstuk 1
Niet alleen zijn alle teams aan ‘het
dialogen’, ook de cliënten zelf hebben een
brochure laten maken. Daarin wordt
beelden uitgelegd hoe je met elkaar in
gesprek kunt gaan en de ander serieus
neemt.

Zorgprogramma’s
In 2017 zijn de zorgprogramma’s Terts (intensieve begeleidingsvragen) en Kwint (intensieve zorgvragen) ingevoerd. Dat betekent: lezen, doorontwikkelen, instructie aan gedragswetenschappers,
scholing van teams en cliënten en verwanten meenemen met de nieuwe werkwijze. Er is steeds meer
interesse uit het veld. Zo is Zozijn in gesprek over de zorgprogramma’s met de zorg-kantoren, VWS,
CCE en VGN. In het verlengde daarvan heeft ook de NZa in november een werkbezoek gebracht.
Daarin is gesproken over (de kosten van) alle randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan bij
zorg-intensieve cliënten.

Meer cliënten
In 2017 hebben we 160 meer cliënten verwelkomd
bij Zozijn. Meer cliënten die ondersteuning krijgen
via de Wmo of Jeugdwet en meer cliënten die zijn
aangewezen op 24-uurszorg. Opvallend is de
toename van cliënten met zwaardere ZZP’s – en
dus met complexe zorgvragen – uit andere regio’s.
Zozijn gaat meer en meer een bovenregionale
functie vervullen.
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Ervaringen van cliënten en verwanten
In november zijn de voorlopige resultaten gepresenteerd van het cliënten- en verwantenonderzoek,
uitgevoerd door Customeyes en van het medewerkersonderzoek, uitgevoerd door Effectory.
Volgens de respons van 1084 cliënten (43%) en 877 verwanten (42%) is de algemene tevredenheid is
hoog: 85,5% van de cliënten en 85% van de verwanten is tevreden. Alle cliënten- en verwantenscores
liggen dichtbij elkaar. Opvallend is de hoge tevredenheid over de ondersteuners.
n per
vraag

Score %
positief

2017

1001

2014

859

85,5
88,2
83,8

Positief

Neutraal

Negatief

856

130

15

758

88

13

Antwoordverdeling

Tevredenheid over de zorg en dienstverlening

Benchmark VGN

Betrokken en bevlogen medewerkers
Met een respons van 63% scoren de medewerkers een 7,6 op betrokkenheid en eveneens 7,6 op
bevlogenheid. Zij geven Zozijn als rapportcijfer voor de algemene
tevredenheid een 7.1, hetzelfde als in de meting van 2013.
Uitrol cliëntenportaal tijdelijk stopgezet
Begin 2017 was het cliëntenportaal in het ECD van Zozijn open
gesteld. Dat betekende dat cliënten en/of verwanten de eigen
gegevens en de dagelijkse rapportage kunnen inzien. De uitrol is
in 2017 stopgezet, omdat de OR vanuit privacy oogpunt bezwaar
heeft gemaakt tegen de directe herleidbaarheid van de
rapporterende medewerkers.
Sneller en beter administreren / minder functies
Zozijn heeft een aantal administratieve processen opnieuw ingericht met als doelen de medewerkers
in het primaire proces beter te ondersteunen bij hun administratieve taken en te bezuinigen op de
ondersteunende diensten. In het 'Samenhangende Plan Overhead' is beschreven wat hiervoor
verandert. De nieuwe processen hebben gevolgen voor een aantal medewerkers die helaas hun baan
verliezen en voor medewerkers die ergens anders moeten gaan werken.
Pilots productieregistratie
Bij de nieuwe processen zijn nieuwe hulpmiddelen nodig, zoals de applicatie ONS. Verschillende
implementatieteams hebben hard gewerkt aan de invoering van
ONS voor registratie, planning en facturering. Met als resultaat dat
ONS begin 2018 in gebruik is genomen.
Met ONS is een oplossing gekomen voor de omslachtige en
foutgevoelige facturering aan met name gemeenten. De
ondersteuners ervaren veel meer gebruikersgemak. In 2018 wordt
besloten of ook het ONS elektronisch cliëntendossier gebruikt gaat worden.
Steeds meer informatie en ICT
In 2017 is in kaart gebracht welke informatievoorzieningen en ICT-systemen Zozijn de komende jaren
nodig denkt te hebben om zijn organisatiedoelen te bereiken. De informatiebehoeften hebben
gevolgen voor de afdeling ICT, maar evengoed voor alle andere ondersteunende diensten.
Daarom is er een Bestuurlijk Overleg InformatieManagement geïntroduceerd.
In dit Zozijn-boek van september 2017 staan 20 indrukwekkende en persoonlijke
cliëntverhalen over niet-aangeboren hersenletsel. Achter elk verhaal volgt een
artikel van de NAH-expert Hans van Dam. Hij is jarenlang verbonden is geweest
aan Zozijn Op Pad. Het boek was ook verkrijgbaar bij de
door Zozijn gesponsorde editie van Het Fitte Brein in de
Doetinchemse schouwburg met Ard Schenk, Dick Swaab,
Erik Scherder en ervaringsdeskundige Willem Philipsen,
gitarist van de band The Postman.
Wietske Bosch, interim regiodirecteur S-G en NAH
overhandigt aan Hans van Dam het eerste exemplaar
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Een app waarmee een cliënt een vraag stelt en antwoord krijgt van
een vrijwilliger of een kussen dat helpt in slaap te komen.
Technologische ontwikkelingen gaan snel. Ze maken het mogelijk dat
cliënten zelfstandiger of plezieriger kunnen leven. We hebben het Zozijn Zorglab opgericht, een plek
waar cliëntvragen worden beantwoord door het zoeken, testen en delen van zorgtechnologie. Het
Zorglab is te vinden in het regiokantoor in Doetinchem.
Welkom aan twee nieuwe zorgdirecteuren
Per 1 oktober is Henk Loman aan de slag gegaan als regio- en sectordirecteur in
Achterhoek / de Liemers en bij Kind & Jeugdhulp. Hij is Hans Silvis opgevolgd, die met
pensioen is gegaan. Henk heeft jarenlange ervaring bij Zozijn in allerlei functies, als
NAH-manager, directeur Stelselwijzigingen en projectleider.
Louise Rouwhorst, directeur Salland – de Graafschap en NAH heeft Zozijn verlaten. In
samenspraak met het management en de medezeggenschap is er gekozen voor een
interim collega tot en met eind 2017. Na een zorgvuldige wervingsprocedure is Jan
Andriessen benoemd, een directeur met jarenlange ervaring in de gehandicaptenzorg
en een brede pedagogische, psychologische en organisatiekundige achtergrond, en
bovendien bekend met ons werkgebied.
Gezond en veilig werken
Vanaf april is het Opvangteam Zozijn beschikbaar voor alle
medewerkers van Zozijn. Tijdens het werk kan er een
schokkende, emotionele of heftige gebeurtenis plaatsvinden
met een flinke impact en waarover de medewerker direct
zijn verhaal kwijt wil. Het Opvangteam is een groep
collega's die een gerichte training hebben gevolgd om te
kunnen helpen na zo’n indringende gebeurtenis.

Nieuwbouw locaties
Als onderdeel van ons bouwprogramma zijn in 2017
onder meer geopend:
Sterrenboslaan 4 en 6 (Intensieve Begeleiding 1)
Melkakkerweg 8 en 10 (Intensieve Begeleiding 2)
Boshuis (Begeleiding en Zorg).

Domotica
In de landelijke media is regelmatig bericht over de inzet van
domotica en zorgrobotica. Ouders en familie maken zich
zorgen dat met name ’s nachts de zorg teveel wordt
overgenomen door bijvoorbeeld uitluistersystemen en
camerabewaking.
Bij Zozijn zijn we in gesprek met de centrale cliënten- en
verwantenraad over domoticatoepassingen. We willen de
zorg nog veiliger maken voor alle cliënten en tegelijkertijd
betaalbaar houden. Domotica biedt heel veel mogelijkheden
in aanvulling op de zorg door zorgmedemedewerkers.
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Kerstpakket en kerstkaart
Aan het eind van het jaar 2017 hebben alle medewerkers en vrijwilligers een kerstattentie ontvangen
voor ieders betrokken en vakkundige inzet. Ook dit jaar zijn de ontwerpen voor de kerstkaart, de
cadeaubon de kerstpakketdoos ontworpen door cliënten van Zozijn. Er kwam een record aantal
inzendingen binnen, waaruit de ontwerpen van de volgende cliënten gekozen.

Natasja Oosterhof, UniekKado Twello Wilma Mentink, van C.A.C. Hilgelo

Kelsey Beumer, UniekKado Terborg
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2.

Rondom de cliënt

2.1

De cliënt

De meeste cliënten zijn in de meeste opzichten tevreden over hun ondersteuners:
n per
vraag

Score %
positief

983

2017

929

2014

730

Positief

Neutraal

Negatief

88,3
86,7

868

100

15

81,2
80,4
75,9

754

143

32

587

117

26

70,4
78,4
74,0

602

144

109

520

99

44

83,4
85,0
79,2

758

105

46

613

83

25

80,1
82,9
82,8

742

134

50

602

94

30

Antwoordverdeling

Ondersteuners bieden hulp waar nodig
2017
Benchmark VGN

Met ondersteuners over moeilijke dingen praten

Benchmark VGN

Ondersteuners bieden hulp bij gezond te leven
2017

855

2014

663

Benchmark VGN

Ondersteuners helpen bij het leren van nieuwe dingen
2017

909

2014

721

Benchmark VGN

Ondersteuners helpen mij zelf keuzes te maken
2017

926

2014

726

Benchmark VGN

Mijn ondersteuners helpen mij met mijn geld omgaan
2017

734

109

229

400

54,0
72,5
65,2

396

2014

290

45

65

945

92,9

878

49

18

2017

848

160

159

621

62,4
74,9
68,3

529

2014

465

92

64

65,9
73,3

597

138

171

121

32

12

87,2
86,8
82,3

825

95

26

642

82

16

71,2
69,2

684

226

51

Benchmark VGN

Ondersteuners weten wie belangrijk is
2017

Ondersteuners helpen bij het omgaan met anderen

Benchmark VGN

Ondersteuners werken samen met familie/vrienden
2017

906

2014

165

Ondersteuners vertellen het als er iets verandert
2017

946

2014

740

Benchmark VGN

Ondersteuners hebben genoeg tijd voor mij
2017
Benchmark VGN

961

Medezeggenschap cliënten en verwanten
Zozijn heeft naast een centrale cliëntenraad (CCR) en een centrale verwantenraad (CVR) ook zo’n 45
regio-verwantenraden, sectorraden en RVE-cliënten- en verwantenraden. De organisatie van de
medezeggenschap is vastgelegd in een Reglement Medezeggenschap Cliënten en Verwanten
gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen (WMCZ).
De CCR en CVR werken naast en met elkaar en hebben dezelfde rechten. Zij brengen meestal
gezamenlijk advies uit aan de bestuurder.
De CCR bestaat uit cliënten uit de verschillende regio’s en de sector Niet-aangeboren hersenletsel
(NAH). Vrijwel iedere RVE heeft een cliëntenraad (m.u.v. Kind & Jeugdhulp), op sommige locaties is
er huiskameroverleg i.p.v. een cliëntenraad.
De CCR heeft in 2017 de regio’s Achterhoek & De Liemers, Oost-Veluwe en Salland/De Graafschap
bezocht om te praten met de cliëntenraden, de coaches en de regiodirecteur.
In elke regio geeft de regiodirecteur informatie over wat er speelt. Cliënten krijgen de gelegenheid om
vragen te stellen aan de regiodirecteur en de CCR, en uiteraard vice versa.
Bij de drie regiobijeenkomsten zijn steeds twee thema’s besproken: ‘Pesten via social media’ en
‘Privacy’. Wellicht komt hier informatie uit waar de CCR een ongevraagd advies over gaat geven aan
de bestuurder.
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In 2017 heeft de CCR een eerste Nieuwsbrief gemaakt. In de Nieuwsbrief
staan de belangrijkste onderwerpen die de CCR behandeld heeft en andere
acties van de CCR. De Nieuwsbrief wordt twee keer per jaar verstuurd, onder
andere naar alle cliëntenraden.
CCR en CVR hebben in 2017 twee keer gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om een ‘Goed gesprek’ over een dilemma te voeren, onder
leiding van iemand van de commissie Ethiek. Dit is voor herhaling vatbaar.
Medezeggenschap en de Grondhouding van Zozijn
In 2016 hebben alle medewerkers het boekje ‘In dialoog met elkaar’
ontvangen. Daarin staat beschreven hoe Zozijn zorg wil bieden vanuit
dialoog. Dialoog met cliënten, dialoog met collega’s, met vrijwilligers, met
leidinggevenden, én ook: dialoog met verwanten.
In 2017 is een specifieke cliëntenversie ontwikkeld. De CCR en CVR zijn blij met het boekje: in
tekeningen met zo min mogelijk tekst staat eenvoudig beschreven wat ‘In dialoog met elkaar’ voor
cliënten betekent. In 2018 gaan alle cliëntenraden dit boekje aanbieden aan hun manager.
De centrale verwantenraad heeft geconcludeerd dat het goed is om een themadag Grondhouding te
organiseren, die is gehouden op 11 maart 2017.
Zo’n honderd mensen waren aanwezig: verwanten,
maar ook ondersteuners van Zozijn die met een
verwant mee zijn gekomen.
Na een korte uitleg over de Grondhouding is men echt
de dialoog aangegaan in de workshop Tot bloei komen,
gebaseerd op het televisieprogramma Taarten van
Abel. De achterliggende gedachte is dat het makkelijker
is om met elkaar in gesprek te gaan als ondertussen je
handen bezig zijn met het maken van iets leuks of
lekkers voor een ander. Op alle tafels lagen bloemen,
een vaasje en een vel papier met uitleg. Daarmee kon
iedereen - tijdens het gesprek - een corsageboeketje
maken voor een ander. Alle aanwezigen zijn in duo’s
met elkaar in gesprek gegaan over hun kind, broer, zus of cliënt, óf over een totaal ander onderwerp.
Ook is men in groepen uit elkaar gegaan om
dilemma’s met elkaar te bespreken
over diverse dilemma’s zoals:
- Wie bepaalt de kledingkeuze van een cliënt?
- Mag hij/zij zelfstandig op Facebook/internet?
- Wat doe je als het gevoel hebt dat andere
cliënten meer aandacht/tijd vragen van de
ondersteuners?
Het gaat bij de dialogen nadrukkelijk niet om het
vinden van een oplossing, maar over de dialoog zelf.
Niet om het gelijk hebben of krijgen, maar om de
ander te begrijpen en naar hem/haar te luisteren.
Wat vindt de ander? Wat vind ik? Waar vinden we elkaar en waar juist niet? Dat is de manier waarop
we bij Zozijn de dialoog met elkaar willen aangaan.
De algemene conclusie van deze dag is dat echt onbevooroordeeld luisteren nog helemaal niet zo
makkelijk is. Dat het – juist bij veel cliënten van Zozijn – heel belangrijk is om vooral ook alert te zijn op
de lichaamstaal van mensen. En dat een goede dialoog erom vraagt dat je je doorlopend bewust bent
van wat je doet.
Bureau medezeggenschap
Het Bureau medezeggenschap wil waarde toevoegen aan het leven cliënten en verwanten door hen
te laten meepraten en meedenken over het leven/de zorg bij Zozijn. De medewerkers binnen het
bureau medezeggenschap zijn 'uitwisselbaar' voor elkaar bij de ondersteuning van
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cliëntenmedezeggenschap en verwantenmedezeggenschap. We dragen er mede aan bij dat Zozijn
geen belangrijk besluit neemt zonder de inbreng van cliënten en verwanten.
Interne samenspraak
De CVR en CCR overleggen tenminste eenmaal per jaar met de Raad van Toezicht en tweemaal met
de OR. Alle raden leveren daarvoor agenda- en gesprekspunten aan.
Uitgebrachte adviezen
De centrale cliëntenraad en de centrale verwantenraad hebben (altijd samen één) advies uitgebracht
aan de bestuurder over de volgende onderwerpen:
Uitgebrachte adviezen in 2017

Gevraagd/
ongevraagd

Uitkomst

Advies door
bestuurder

Aanbesteding cliëntenvervoer
Autorisatiedocument ECD
Draaiboek bij overnames
Wijziging Klachtenregeling Zozijn
Jaarverslag 2016
Onderzoek naar Decubitus
Veilig Denken en Doen
Wijziging RVE-indeling regio S/G
Aanstelling directeur regio S/G, sector Nah
Aanstelling directeur regio A/L, sector K&J
Plan van Aanpak n.a.v. evaluatie
medezeggenschap
Begroting 2018

Gevraagd
Gevraagd
Gevraagd
Gevraagd
Gevraagd
Gevraagd
Gevraagd
Ongevraagd
Gevraagd
Gevraagd
Ongevraagd

Positief
Positief
Positief
Positief
Positief
Positief
Positief

Overgenomen
Overgenomen
Overgenomen
Overgenomen
Overgenomen
Overgenomen
Loopt nog
Overgenomen
Overgenomen
Overgenomen
Overgenomen

Gevraagd

Positief

Positief
Positief

Overgenomen

Zie voor meer informatie over de samenstelling van de centrale cliëntenraad en de centrale
verwantenraad: bijlage bij hoofdstuk 2

Themadag medezeggenschap over de Grondhouding; 11 maart 2017

Verhuizen
Weggaan uit je vertrouwde omgeving is altijd ingrijpend. Of het nu gaat om je woonkamer, de
dagbesteding of het logeeradres waar je al jaren komt.
Toch ontkomen we daar niet aan. Woningen kunnen verouderd of onrendabel zijn. Dagbestedingen
niet meer geschikt voor allerlei groepen cliënten. Of de reisafstand tussen wonen en dagbesteding
kan korter.
Bij Zozijn wordt veel nieuw gebouwd (ter vervanging) en worden veel ruimtes opgeknapt. Dat betekent
dat cliënten verhuizen, voor vast of voor even. Dat doen we altijd zorgvuldig en in goed overleg, met
ondersteuning van een verhuiscoördinator (projectleider Vastgoed).
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Als de verhuisdata van de beoogde nieuwbouw in zicht komen, gaan we altijd overleggen. De
projectleider maakt een planning met de te verhuizen partij.
Samen werken we dan aan een draaiboek om de verhuizing zo zorgvuldig mogelijk te doen.
Van de geplande 800 nieuwbouwplekken is nu circa 80% gerealiseerd.

Zozijn School: je zelfredzaamheid vergroten door cursussen
Jezelf redden en meedoen in de samenleving. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld
als je een (licht) verstandelijke beperking hebt of niet
aangeboren hersenletsel (NAH). De Zozijn School leert
mensen vaardigheden die hun zelfredzaamheid
vergroten in huis, op het werk en in de wijk. De Zozijn
School heeft cursussen voor cliënten van Zozijn en
daarbuiten.

Horsterpark, Johan zorgt voor Suus
Autiplan en Mijn Eigen Plan: zelfredzaamheid
vergroten door apps op een tablet
Op werkplekken onder andere in Zutphen, Wilp, Duiven en Zevenaar wordt gewerkt met Autiplan of
Mijn Eigen Plan. Met deze applicaties kun je snel en eenvoudig dag- en weekplanningen maken,
compleet met pictogrammen of foto’s. En helemaal afgestemd op het niveau en de taken van de
desbetreffende cliënt.
De Zozijn School helpt onder andere om de werkprocessen goed in te richten, wat heel erg belangrijk
is als je wilt werken met deze applicaties.
IKKIES Z11
In het voorjaar 2017 zijn het orthopedisch centrum Anneriet en de Zozijn School gestart met een
experiment om de wereld van kinderen met een ernstig meervoudige beperking te verrijken via de app
IkKIES Z11 op een tablet. De pilot is helaas gestopt door problemen bij de leverancier.
Samenwerking kledingruilpunt ’t Kleedgoed in Etten
De Zozijn School heeft het concept Bedrijfsvoering op maat.
In overleg met de coördinerend ondersteuner ontwikkelt de
trainer een concept op maat, waarbij de cliënt diverse
vaardigheden leert om zo zelfstandig mogelijk de
werkzaamheden te kunnen uitvoeren binnen een locatie of
bedrijf. Dit is onder
andere gebeurd bij
het opzetten van
het kledingruilpunt ’t
Kleedgoed in Etten.
Mariette werkt bij ‘KleedGoed
Andere voorbeelden van cursussen zijn:
 Opkomen voor jezelf
 Vergaderen met de cliëntenraad
 Hygiëne in en om het huis
 Veilig gebruik van digitale communicatiemiddelen
 Beheer van je financiën en post.

't KleedGoed, gevestigd binnen
Werk & Dagactiviteiten ’t Laer

Doedels en Ervaar ‘t maar
Voor mensen met een ernstig meervoudige beperking biedt de Zozijn School de activerende
methoden Ervaar het maar en Doedels. Hierbij hanteren we de 'train de trainer' methode. Dat houdt in
dat wij het zo overdragen aan ondersteuners, dat zij de methode blijvend kunnen toepassen.
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Voor een overzicht met cursussen gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid, zie bijlage
bij hoofdstuk 2
Meer informatie vind je ook via: http://www.zozijn.nl/zozijn-school

Vindingrijkheidprijs
Elk jaar schrijft Zozijn de Vindingrijkheidprijs uit. De inzendingen moeten bijdragen aan een verhoging
van de kwaliteit van leven van cliënten, bij voorkeur meer dan één groep.
Winnaars van de afgelopen jaren:


Belevingspad op De Lathmer, van Kirstin de Wild en Monique
Doornebal

NAH theatervoorstelling Een ander mens, van Charlotte de
Jong.

het Kookboek, Wonen Deventer, van Marianne van Leeuwen.

de muziekvoorstelling Zwabber is ziek, van de K&J muziektherapeuten.

de Stoel van Theo, een mogelijkheid om vrijheidsbeperking
terug te dringen (Kieftestraat, Lathmer i.s.m. fysiotherapeut
Carin Rensen).

En in 2017: de zout/zandlichtbak, ontwikkeld door Willemien
Pol.
Deze zout/zandlichtbak is een heel mooi voorbeeld van hoe met
eenvoudige middelen een goed resultaat bereikt kan worden.

Een kunststof bak, een lichtbron erin of eronder, een
glasplaat erbovenop en een zak(je) met fijn zand of
zout.
Lekker tekenen in het zout, vegen en een mooie
tekening maken.
Cliënten waren enthousiast.
Een idee om op meer plekken binnen en buiten Zozijn
te gebruiken.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op
8 januari 2018 in Doetinchem nam
de bedenker, Willemien Pol, de
hoofdprijs in ontvangst.

Een bijzondere prijs was er ook: de “meest vindingrijke medewerker van Zozijn”. Die ontving Lies
Venhorst als meest trouwe inzender voor de Vindingrijkheidprijs.
Zie voor het complete overzicht van inzendingen in 2017 de: bijlage, hoofdstuk 2
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Informele zorg (mantelzorgers en vrijwilligers)
Familie doet veel met en voor de cliënt. Familieleden zijn ook vaak mantelzorgers. Bij Zozijn zijn er
daarnaast ruim 700 vrijwilligers die individueel met cliënten of juist groepsgewijs activiteiten doen. Zij
drinken bijvoorbeeld koffie, of koken samen met de cliënt, of gaan samen de wijk in om flessen te
verzamelen of zwerfafval op te ruimen. Mantelzorgers en vrijwilligers samen noemen we informele
zorgers.
Op advies van de centrale cliëntenraad en centrale verwantenraad heeft Zozijn beleid over informele
zorg ontwikkeld en 5 teams van de regio Salland/De Graafschap en de sector NAH hebben
meegedaan aan het In voor mantelzorg-project van Vilans (2015-2016).
Van 2016 -2018 is een projectmanager Informele zorg benoemd met de opdracht de positie van de
mantelzorgers en vrijwilligers (informele zorg) én de samenwerking tussen professionals en informele
zorgers te versterken. Deze manager gaat ook aan de slag met instrumenten die het In voor
mantelzorg-project hebben opgeleverd en klaar liggen om toe te passen. De projectmanager werkt
samen met de coördinator Vrijwilligers.
Op de website www.invoormantelzorg.nl zijn de resultaten van de pilot binnen Zozijn terug te vinden.
Rondom de vrijwilliger
Ook in 2017 zijn er weer nieuwe vrijwilligers geworven. Zozijn werft vrijwilligers via verwanten, lokale
netwerken en via de website. Er zij 101 vrijwilligers gestopt en er zijn 70 vrijwilligers bij gekomen.
De website voor het werven van vrijwilligers “Maak het ook mogelijk werd opgeheven en vrijwilligers
hebben nu een eigen plek gekregen binnen de website van Zozijn.
In 2018 wordt de koppeling een koppeling gemaakt met de database met vacatures voor vrijwilligers.
De vrijwilligers zijn tijdens de week van de vrijwilliger in het zonnetje gezet en hebben allemaal een set
prachtige tuinfakkels gekregen, gemaakt door de cliënten van Zozijn. Ook hebben sommige locaties
hun vrijwilligers in het zonnetje gezet met een gezellige bijeenkomst. Zo was er een stamppotbuffet in
Holten, een kerstbijeenkomst in Oost-Veluwe en een ontmoetingsmiddag in Raalte.

Vrijwilligers maken het mogelijk; het wekelijkse uurtje
in de manege. Vrijwilliger Joke Pelgrim met Semra.

Bijeenkomsten en workshops
Voor de zorgmedewerkers die op hun locatie
contactpersoon zijn voor vrijwilligers, werden
kleinschalige bijeenkomsten gehouden. Op die
manier konden ervaringen worden uitgewisseld en
kreeg de Coördinator Vrijwilligers een beeld van wat
er leeft. Naast de praktische onderwerpen als hoe te
werven/aanmelden/inschrijven/uitschrijven werden ook onderwerpen als
grondhouding, bejegening, waardering en binden & boeien besproken.
Er zijn twee workshops ‘Samen en liefdevol’ ontwikkeld die vanaf 2018
worden aangeboden aan vrijwilligers.
 Workshop voor nieuwe vrijwilligers
 Workshop over onder andere de grondhouding van Zozijn.
Ons doel is om vrijwilligers te binden, boeien en te behouden. Maar ook
de erkenning en herkenning van de belangrijke positie van de vrijwilliger
in de zorgverlening naar onze cliënten.
Verbeteracties in 2017
 Voor alle vrijwilligers is een VOG aangevraagd.
 Het declareren van de reiskosten is versimpeld. Hierdoor worden de
declaraties veel sneller uitbetaald.
 Er is een databank voor vacatures ontwikkeld.
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Samenwerken met Roc’s en Hbo’s is geïntensiveerd via BOT (begeleid onderwijs tijd) of PO (praktijk
oriëntatie). Het gaat hierbij vooral om eerstejaars studenten. Insteek is geen stage, maar kennismaken
met het werkveld en de doelgroep. Hun taken komen overeen met die van een vrijwilliger.

Vrije tijd
Elke cliënt heeft eigen wensen en mogelijkheden om aan vrijeteijdsbesteding te doen. In de praktijk
hebben cliënten dan ook heel veel verschillende vrijetijdsactiviteiten: dagje naar een dierentuin of
park, zingen, zomerfeest op landgoed De Lathmer, carnaval, naar een braderie, bingo-avond of de
zwarte cross in de buurt, tot aan een weekendje weg met elkaar.
Volgens het cliëntervaringsonderzoek (2017-2018) zijn de vrijetijdsactiviteiten en de hulp met social
media aandachtspunten.
n per vraag

Score %
positief

Positief

Neutraal

Negatief

Antwoordverdeling

Genoeg leuke dingen doen in mijn vrije tijd
951

77,2
82,3

734

179

38

2017

939

137

57

593

79,3
88,0
82,1

745

2014

522

53

18

2017
Benchmark VGN

Tevredenheid over de hulp van anderen

Benchmark VGN

Wie om hulp te vragen in mijn vrije tijd
2017

868

97

34

535

84,9
88,2
84,2

737

2014

472

47

16

680

63,8

434

89

157

Benchmark VGN

Hulp met social media
2017

Augustus 2017: Vandaag werden wij verrast door de kinderen van het logeerhuis van Ivoor in
Raalte. Ze maakten heerlijke sorbets/smooties voor de ouderen van Rustiek. Iedereen smulde
hiervan en de kinderen waren hier trots op.
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2.2 Tellen en vertellen
In dit deel van het jaarverslag vindt u de vereiste onderwerpen conform het VGN-kwaliteitskader
(2017).

De 4 bouwstenen van het Kwaliteitskader VGN
Het vernieuwde kwaliteitskader van 2017 sluit goed aan bij ontwikkelingen die binnen Zozijn al waren
ingezet. Ons project Binnenkant gaat volledig over bouwsteen 1: ‘hoe organiseren we het zorgproces
rond de individuele cliënt’?.
Bouwsteen 2 bestaat uit het cliëntervaringsonderzoek (oktober 2017-maart 2018) waarmee we
systematisch de cliënt raadplegen over de kwaliteit van de zorg en ondersteuning en over hun
kwaliteit van bestaan. Zozijn gebruikt een door de VGN goedgekeurd instrument. De eerste meting in
2014 werd uitgevoerd door Effectory en het onderzoek van 2017 is uitgevoerd door Customeyes. Het
instrument is nagenoeg hetzelfde gebleven.
Bouwsteen 3 omvat de teamreflecties. Deze bouwsteen omvat (uitdagende) nieuwe elementen. Wij
implementeren geen op zichzelf staand instrument, maar kiezen voor teamreflecties als onderdeel van
het project Binnenkant. Een mooi sluitstuk van zowel het project Binnenkant als van het
Kwaliteitskader.
Bouwsteen 4 is dit kwaliteitsrapport waarin op open manier beknopt verslag wordt gedaan van
resultaten, ontwikkelingen, beredeneerde keuzen voor verbeteringen. Het is voorgelegd aan en
besproken met de CCR, CVR, OR en raad van toezicht.

Project Binnenkant (bouwsteen 1)
In 2016 is Zozijn gestart met een meerjarenproject ‘Binnenkant, met financiële ondersteuning
(opslagpercentage) van de zorgkantoren ENO/Midden IJssel, Achmea, Zilveren Kruis/Menzis en VGZ.
Zorginhoudelijk gaat Binnenkant over de implementatie van:
 De grondhouding
 Methodisch werken met een zorgplan
 Methodiek- en handboek-zorgprogramma’s
 Het elektronisch cliëntendossier inclusief een cliëntenportaal.
Dit project sluit zeer goed aan bij wat cliënten en verwanten in juni 2016 omschreven als ‘goede en
veilige zorg’. Volgens hen kenmerkt goede en veilige zorg zich door:
1. zorg vanuit de voorgenomen grondhouding
2. zorg conform de afgesproken methodieken, zorgprogramma’s en zorgplannen
3. zorg gebaseerd op ervaren gezondheid, welbevinden en veiligheid.
Doelen van het project Binnenkant zijn:
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1. Afgestemde, afgewogen en afgesproken zorg voor alle cliënten van Zozijn. Als cliënten en
verwanten gevraagd wordt naar hun ervaring en beleving, dan zijn zij daar tevreden over.
Voor de stafafdelingen geldt: afgestemde, afgewogen en afgesproken dienstverlening naar de
interne klanten.
2. Teams werken samen met hun leidinggevenden aan hun ontwikkeling.
3. Leidinggevenden geven leiding vanuit de dialoog, waarderende feedback, vertrouwen en vanuit
eigenaarschap.
Vanwege de diversiteit binnen Zozijn hebben de regio’s en sectoren, maar ook de stafdiensten, een
eigen routeplan geschreven waarin staat hoe en wanneer er wordt gewerkt aan de doelen van het
project Binnenkant.
Met ingang van medio 2017 wordt elk half jaar een Binnenkant-monitor ingevuld, waarin elke regio,
sector en dienst rapporteert over de voortgang van het project. De voortgang wordt onder meer
gemeten aan de hand van resultaten uit het elektronisch cliëntendossier, uit cliënt- en
medewerkertevredenheidsonderzoek, uit scholingsregistraties en registraties van teamreflecties.
Zorgvisie en grondhouding
In het kwaliteitskader wordt de relatie gelegd tussen ‘betrokken en vakbekwame medewerkers die in
dialoog zijn met de cliënt’ en de ‘kwaliteit van de zorg en ondersteuning’ die zij leveren.
Binnen Zozijn werken medewerkers vanuit de grondhouding: er wordt gewerkt vanuit een dialogische
relatie tussen medewerker en cliënt om de cliënt ‘van binnenuit’ te kunnen begrijpen.
Methodisch werken, ondersteund door het ECD
Het zorgplan komt tot stand vanuit de dialoog tussen de coördinerend ondersteuner en de cliënt.
Jaarlijks wordt er geëvalueerd en worden nieuwe doelen gesteld of oude bijgesteld. Er wordt gewerkt
volgens de beleidsnotities ‘Methodisch werken met een zorgplan Wet langdurige zorg’ en ‘Methodisch
werken met een zorgplan Wmo en jeugdwet’. Een elektronisch cliëntendossier (ECD) dient dit
methodisch werken te ondersteunen.
Het persoonlijk zorgplan is de neerslag van de dialoog tussen cliënt en ondersteuner. De tevredenheid
over het zorgplan is hoog.
n per
vraag

Score %
positief

2017

816

2014

713

Positief

Neutraal

Negatief

90,8
91,6
89,4

741

53

22

653

44

16

804

82,6
85,2

664

88

52

2017

824

69

24

725

88,7
89,1
88,1

731

2014

646

55

24

Antwoordverdeling

Tevredenheid over het zorgplan

Benchmark VGN

Meepraten over veranderingen in zorgplan
2017
Benchmark VGN

Goed luisteren naar wensen voor zorgplan

Benchmark VGN

Afspraken uit zorgplan worden nagekomen
2017

830

93

28

716

85,4
88,4
83,9

709

2014

633

65

18

141

55,3

78

14

49

Benchmark VGN

Tevreden over het cliëntenportaal (ECD)
2017

Vanaf 2016 werken we met het ECD in ResidentWeb, waarvan de leverancier (TTS) te kennen heeft
gegeven deze applicatie in de toekomst niet meer te updaten en upgraden.
Per januari 2018 gebruikt Zozijn de applicatie ONS voor de productieregistratie van onder andere
ambulante ondersteuning, dagbesteding en Kind & Jeugdhulp. ONS is een applicatie die ook
uitgebreid kan worden met een ECD. Omdat ResidentWeb wordt uitgefaseerd, zijn we genoodzaakt
om met een ander ECD te gaan werken. Naar verwachting kan ONS die ECD-applicatie leveren.
De lage tevredenheid over het cliëntenportaal wordt verklaard doordat het inloggen daarin is
opgeschort (privacyvraagstuk). De introductie van het cliëntenportaal is gestopt op aandringen van de
OR. In teams waar cliënten en verwanten toegang hebben tot het portaal, is aan medewerkers
individueel toestemming gevraagd voor het tonen van de naam bij de rapportage.
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De kwaliteit van het methodisch werken wordt via de Binnenkant-voortgang gemonitord met de
indicatoren 'actuele zorgplannen' en 'geaccordeerde zorgplannen' die worden onttrokken aan het
ECD. Deze cijfers blijken echter in het huidige ECD in Residentweb niet representatief en betrouwbaar
te zijn.
Jarenlang werden deze indicatoren via de Mediquest database gemonitord met voldoende
percentages, maar in het huidige ECD blijkt de benodigde informatie op verschillende manieren
vastgelegd te worden. Door deze implementatiefout beschikken we op Zozijn-niveau niet over de
actuele en representatieve cijfers van deze indicatoren. Daar komt bij dat het draaien van exports via
een leverancier van wie we afscheid nemen zowel kostbaar als tijdrovend is. Het volgende ECD zal
uiteraard weer voorzien in het genereren van betrouwbare stuurinformatie. De bestuurder heeft de
volgende verbetermaatregel genomen. De 2 bovenstaande indicatoren en een veilig cliëntenportaal
zijn onderdeel van het programma van eisen van het nieuwe ECD. Zodra dit er is, wordt een uniforme,
bij voorkeur ‘dwingende’ werkwijze afgesproken voor het registreren van de zorgplangegevens, die
gebruikt worden als management- en stuurinformatie.
De zorgprogramma’s van Zozijn
Het ontbreekt in de gehandicaptenzorg aan een gerichte en onderbouwde methodiek voor mensen
met een beperking die een intensieve ondersteuningsvraag of een intensieve zorgvraag hebben. Er
zijn verschillende publicaties waarin wordt uitgedragen vanuit welke visie men kijkt naar deze groepen
cliënten; echter in geen van deze publicaties wordt de vertaalslag gemaakt naar een methodiek hoe
die begeleiding dan wordt vormgegeven. Daarom heeft Zozijn zelf het initiatief genomen die
methodiek te ontwikkelen in de vorm van methodiek-zorgprogramma’s. Voor mensen met een
intensieve ondersteuningsvraag hebben wij zorgprogramma Terts ontwikkeld, terwijl Kwint is voor
mensen met een intensieve zorgvraag.

Zorgprogramma’s zijn bedoeld voor alle medewerkers in het primair proces, ondersteuners én
behandelaren.
De Zozijn zorgprogramma’s Terts en Kwint bestaan uit een theoretisch kader (hoofdstuk 1-2) en een
methodiek (hoofdstuk 3-6). De methodiek omvat diagnostiek en ondersteuningsaccenten.
In het theoretisch kader staat hoe we het handelen van een cliënt bekijken en begrijpen. Er wordt
ingegaan op de inhoud van de intensieve ondersteuning. We spreken dan over de dialoog en over de
omgeving van de cliënt.
In de hoofdstukken 3 en 4 is een instrument voor integratieve diagnostiek beschreven: ‘BEN in de
omgeving’, dat staat voor Biologische factoren, Ervaringen en Niveau van functioneren; de omgeving
verwijst naar alle contextuele factoren van de cliënt. Op basis van diagnostiek is uitgelegd hoe we
komen tot een perspectief en plan voor de cliënt.
De hoofdstukken 5 en 6 gaan over de toepassing van onze methodiek. We leggen we uit op welke
manier wij binnen Zozijn intensieve ondersteuning bieden met onze 9-accentenmethodiek. Dit is een
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concretisering van de dialoog, uitgewerkt in richtlijnen en volgens de stappen van een methodische
cyclus.
We sluiten werkkaarten bij in de zorgprogramma’s, waarin ondersteuners concrete invullingen van de
accenten in de begeleiding vinden en van de accenten in de situatie en omgeving.
Zorgprogramma’s
1. Methodiek-zorgprogramma voor cliënten met een intensieve zorgvraag, Kwint
2. Methodiek-zorgprogramma voor cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag, Terts
3. Handboek-zorgprogramma voor ouder wordende cliënten
4. Handboek-zorgprogramma voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking (LVB)
5. Handboek-zorgprogramma voor kind & jeugdhulp en hun gezinnen
6. Handboek-zorgprogramma voor cliënten met niet-aangeboren hersenletsel
Zozijn heeft hogeschool Saxion opdracht gegeven de effectiviteit van de methodiek-zorgprogramma’s
wetenschappelijk te onderzoeken. Daartoe heeft Saxion een onderzoeksdesign en een beleidstheorie
ontwikkeld. Er zijn 3 meetmomenten naar de effectiviteit van de inzet van de 9-accentenmethodiek.
Saxion heeft in november 2016 de nulmeting Terts afgenomen onder 75 cliënten en hun verwanten,
en in 2017 de nulmeting Kwint onder 54 cliënten en hun verwanten.
Het implementatietraject omvat: scholing gedragswetenschappers, scholing managers, scholing
teams, toepassen BEN in de omgeving en accenten kiezen en vastleggen in het ECD, cliënten en
verwanten meenemen in de methodiek.
In het medewerkerstevredenheidsonderzoek (2017) is uitgevraagd in hoeverre de zorgprogramma’s
worden gebruikt. Daaruit blijkt dat de handboekzorgprogramma’s nog (te) onbekend zijn.
Cliëntervaringsonderzoek 2017 (bouwsteen 2)
Eind 2017 heeft Customeyes ons cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Cliënten en
ouders/vertegenwoordigers zijn met 5 versies varianten vragenlijsten bevraagd. Het onderzoek is
uitgevoerd onder alle cliënten van Zozijn (dus niet alleen onder Wlz-cliënten).
De resultaten heeft Customeyes helaas pas weten eind maart 2018 aan te leveren.
Respons en algemene tevredenheid
In vergelijking met de vorige meting lag de respons lager: 1084 cliënten (43%) hebben de vragenlijst
terug gestuurd ten opzichte van 55% in 2014, en 877 ouders/vertegenwoordigers (42%) hebben de
vragenlijst terug gestuurd ten opzichte van 52% in 2014. De respons is ruim voldoende voor de
betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. De algemene tevredenheid is hoog.

Algemene cliënttevredenheid (cliënten)
NAH
Salland/Graafschap
Oost-Veluwe
Achterhoek/De Liemers
Zozijn
0%
Positief

20%

40%

Neutraal

60%

80%

100%

Negatief

JAARVERANTWOORDING ZOZIJN 2017 Pagina 19 van 66

Algemene cliënttevredenheid
(ouders/vertegenwoordigers)
Kind & Jeugdhulp
Oost-Veluwe
Zozijn
0%

20%
Positief

40%
Neutraal

60%

80%

100%

Negatief

In onderstaande tabel staan de top 10 hoogste scores en de top 10 laagste scores. Dit zijn
totaalscores waardoor zij op Zozijn-niveau een indicatie geven van ‘trotspunten’ en ‘verbeterpunten’.
Op onderliggende niveaus wordt gekeken naar afwijkingen ten opzichte van de totalen. Wellicht zijn er
‘best practices’ te vinden bij de thema’s met een lage score of zijn er negatieve uitschieters bij de
hoogste scores. De scores betreffen het percentage respondenten die positief scoren op de vraag.
Top 10 hoogste scores

Top 10 laagste scores

Tevredenheid over ondersteuners thuis
Ondersteuners thuis nemen mij serieus

94,8
93,8

Ondersteuners weten wie belangrijk is
Tevredenheid over hulp van ondersteuners
thuis
Tevredenheid over het zorgplan
Ondersteuners thuis houden zich aan de
afspraken
Ondersteuners dagbesteding nemen mij
serieus
Goed luisteren naar wensen voor zorgplan
Ondersteuners bieden hulp waar nodig
Tevredenheid hulp van ondersteuners
dagbesteding

92,9
92,4
90,8
90,5
89,2
88,7
88,3
88,2

Meedoen aan activiteiten in de buurt
Mijn ondersteuners helpen mij met mijn geld
omgaan
Tevreden over het cliëntenportaal (ECD)
Ondersteuners helpen bij het omgaan met
anderen
Hulp met social media
Ondersteuners werken samen met
familie/vrienden
Ondersteuners bieden hulp bij gezond te
leven
Ondersteuners hebben genoeg tijd voor mij
Voldoende geld om te leven
Tevredenheid over eten en drinken

36,9
54,0
55,3
62,4
63,8
65,9
70,4
71,2
71,9
74,4

Opvallend is de lage score op het meedoen aan activiteiten in de buurt (verbeterpunt op aantal
locaties). Gezien de inspanningen met vrijwilligers zal dit op individueel niveau moet worden opgepakt.
Ten opzichte van de vorige meting (2014) is vooral de aandacht die ondersteuners hebben voor ‘het
omgaan met geld’ een opvallende daler.
Spiegelvragen
Het cliëntervaringsonderzoek is gecombineerd met een medewerkertevredenheidsonderzoek. In beide
onderzoeken is een negental spiegelvragen opgenomen: stellingen die zowel aan medewerkers als
aan cliënten en verwanten zijn gesteld. De resultaten zijn onder meer bedoeld als input voor
teamreflecties.
Bij vier van die vragen zijn er verschillen in de beleving te zien.
1. 28% van de medewerkers hebben het gevoel dat ze onvoldoende tijd voor hun cliënten hebben.
Cliënten en Ouders/vertegenwoordigers ervaren dat aanmerkelijk minder (resp. 5% en 9%).
2. 7% van de medewerkers is van mening dat de zorg niet altijd is gericht op de behoeften en wensen
van cliënten. Bijna 3% van de cliënten en 2% van de ouders/vertegenwoordigers is het daarmee
eens.
3. 19% van de cliënten is van mening dat ondersteuners onvoldoende helpen bij het omgaan met
anderen. Slechts 4% van de medewerkers en 8% van de ouders/vertegenwoordigers is het
daarmee eens.
4. 19% van de cliënten is van mening dat ondersteuners te weinig samenwerken met
familie/vrienden. Minder dan 2% van de medewerkers ervaart geen goede samenwerking met
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personen die belangrijk zijn voor cliënten. Van de ouders/vertegenwoordigers ervaart 12% een
mindere samenwerking.
Hoe geven we in 2018 opvolging aan de resultaten van het cliëntenonderzoek?
1. Individuele opvolging: coördinerend ondersteuners/begeleiders hebben de scores van de
desbetreffende cliënten ontvangen. Zij geven daar zelf vervolg aan binnen de cyclus van
zorgplanbesprekingen, tenzij er een urgent signaal blijkt uit de antwoorden van de respondent.
2. Opvolging op Zozijn-niveau: na bespreking stellen de zorgdirecteuren + dir. ZAB vast welke aan
punten een vervolg wordt gegeven op welke manier.
De resultaten worden eveneens voorgelegd aan de CCR, CVR en regio- VR’den) waaruit
verbeteracties kunnen voortkomen.
3. Opvolging op locatie-niveau: elke manager beschikt over een pdf met de resultaten op RVE- en
locatie-niveau. Deze resultaten bespreken manager en team, én manager en cliënten- en
verwantenraad , waarna en verbeteracties worden opgesteld (en opgenomen in het RVE-jaarplan).
4. Opvolging op team-niveau: in teamreflecties reflecteren op thema’s uit de spiegelvragen. Op
Zozijn-niveau geven de resultaten input voor:
- tijd hebben voor cliënten in de beleving van medewerkers (stelling 1)
- het belang van de samenwerking in informele zorg (stelling 8,9).
Teamreflecties worden op verschillende manieren ingevuld binnen Zozijn.
Verbetermaatregelen uit het cliëntervaringsonderzoek
 De verbeterpunten worden in 2018 op verschillende niveaus geformuleerd (zie boven)
 Het afnemen van het onderzoek wordt in augustus 2018 geëvalueerd met Customeyes, met onder
meer: lange doorlooptijd onderzoek – oplevering, daling respons, wijze van rapportages,
differentiatie naar doelgroepen etc.
 Uiteindelijk wil Zozijn toe naar doorlopend cliënten- en medewerkersonderzoek waarbij jaarlijks een
(digi)vragenlijst wordt voorgelegd aan teams en groepen cliënten en verwanten. Dit wordt dan
onderdeel van de zorgplancyclus. Het is de vraag of dat wenselijk is voor alle cliënten, of voor
specifieke doelgroepen.
Teamreflecties
Zozijn heeft ervoor gekozen de teamreflecties niet in te zetten als een op zichzelf staand instrument;
teamreflecties zijn onderdeel van het project Binnenkant. Teamreflecties worden ingezet als
hulpmiddel om het werken vanuit de grondhouding met zorgplannen en zorgprogramma’s verder te
professionaliseren. De teamreflecties zijn daarom opgenomen in de eerder genoemde routeplannen
van de regio’s en sectoren. Voor het uitvoeren van de teamreflecties kunnen teams kiezen uit diverse
methodieken, afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van het team en de gewenste vorm.
Teamontwikkeling volgens de medewerkers
In het medewerkersonderzoek zijn diverse stellingen voorgelegd over de teamontwikkeling en
teamreflectie. In de onderstaande tabel staan de gemiddelde rapportcijfers en de onderwerpen
waarover de teamreflecties van de respondenten.

De werksfeer binnen mijn team is goed
Mijn collega’s zijn deskundig
Collega’s binnen mijn team houden zich met de
juiste dingen bezig
Binnen mijn team nemen we initiatieven om de
kwaliteit van de zorg/dienstverlening te
verbeteren
Binnen mijn team evalueren we terugkerend
onze manier van werken
Over welke onderwerpen evalueren jullie dan?
% “Wie is deze cliënt?” (BEN in de omgeving)
% Het zorgplan van de cliënt
% De kwaliteit van onze relatie met de cliënt
% De veiligheid rondom de cliënt
% Wat wij nodig hebben om ons werk goed te
doen

Zozijn
7,5
7,6
7,1

A-L
7,6
7,5
7,2

OV
7,3
7,5
7,0

S-G
7,4
7,5
7,0

KJ
7,8
7,7
7,3

NAH
7,2
7,5
7,0

7,5

7,6

7,4

7,6

7,5

7,4

6,7

6,9

6,5

7,0

6,6

6,7

65,4
69,5
54,7
60,9
74,4

67,0
77,2
63,3
56,7
69,8

77,4
63,8
49,4
66,5
68,1

84,3
84,0
52,7
65,5
68,7

50,0
60,4
57,4
62,9
89,1

19,0
58,2
63,3
51,9
81,0
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% Onze veiligheid tijdens het werk
% Wat we als team nodig hebben om te
kunnen groeien
Ik voel me vrij om binnen mijn team mijn mening
te geven
Ik voel me veilig om een gemaakte fout te
melden/ bespreken
Ik heb er vertrouwen in dat we als team aan de
slag gaan met de resultaten van dit onderzoek

41,8
56,4

30,7
57,7

53,7
48,6

38,8
48,8

47,0
68,3

48,1
72,2

7,9

7,9

7,9

7,7

8,1

7,9

7,9

8,0

7,9

7,8

7,9

7,8

7,1

7,2

7,0

7,1

7,2

7,3

Teamontwikkeling in de regio Achterhoek - De Liemers
 In deze regio wordt stevig ingezet op teamontwikkeling middels teamcoaching. Er zijn vier
teamcoaches werkzaam en er wordt een breed palet aan team-, en ook aan individuele, coaching
geboden.
 11 teams hebben in 2017 de Presentie-training gevolgd. Hierbij wordt gereflecteerd op de eigen
professionaliteit en de wijze waarop ondersteuning wordt geboden. Thema’s zijn goede zorg,
patroon doorbrekend waarnemen en relationeel werken. De Presentie-training is een intensieve
training. Er zijn 14 bijeenkomsten van 3 uur.
 Er zijn 15 teams die structureel intervisie organiseren. Zij reflecteren ongeveer 6 keer per jaar op
hun eigen handelen. De toegepaste reflectiemodellen zijn onder andere: In andermans schoenen,
de Dilemma methode en Oplossingsgerichte intervisie.
 Ook zijn er binnen deze regio morele beraden, intervisie door managers en enkele individuele
coachingstrajecten.
Teamcoaching in de regio Salland-De Graafschap
 In deze regio werken twee teamcoaches in opdracht van de managers van de eenheden. Zij
begeleiden 35 woonteams, 19 dagbestedingsteams en 8 ambulante teams.
 Veel aandacht is het afgelopen jaar besteed aan de grondhouding en de dialogische relatie met de
cliënt. Thema’s zijn: samenwerken en communicatie, methodisch werken en thema’s in
samenwerking met gedragswetenschappers.
 In 2017 is er veel gedaan aan intervisie met teams, met coördinerend ondersteuners vanuit diverse
teams en met ambulante teams.
 Ook in deze regio’s lopen individuele coachingstrajecten en worden teamcoaches ingezet als
gespreksleider bij morele beraden.
De teamcoaches worden op aanvraag via de unit opleiden van Zozijn tevens ingezet binnen de regio
Oost-Veluwe.

In 2017 werkten vrijwilligers verder aan het Belevingspad
op De Lathmer (winnaar Zozijn Vindingrijkheidprijs 2016)

-

Teamreflectie binnen de regio Oost-Veluwe
 We stimuleren een kritische en reflecterende blik: ‘wat
doen we – hoe doen we dat – wat kan beter – wat
moeten wij veranderen om het beter/goed te doen?’ Dit
geheel is opgezet in het uitvoerige project ‘De projectorganisatie’ in Oost-Veluwe.
 Ieder team heeft reflectiemomenten die zijn
ingebouwd in de methodische cyclus en in de
overlegstructuur.
 Hieronder benoemen we alleen de thema’s waarop
gereflecteerd wordt. Deze zijn geborgd in de diverse
overlegvormen.
- Proces rond de individuele cliënt: kennen we de cliënt,
is er een actueel plan, komen we afspraken na, hebben
we zicht op veiligheid en gezondheid, is er een
dialogische relatie met de cliënt en zijn verwanten?
Veiligheid borgen van cliënten (risico-inventarisaties, agressiepreventie en -hantering).
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-

Slagen we er in om betekenis te verlenen aan het (complexe) handelen van de cliënten? Zie
project Binnenkant.
- Kunnen we als team ons werk goed doen? Waardoor loopt spanning bij mij en bij de cliënt op,
hoe stap ik daar uit en wat heb ik nodig van mijn collega’s?
- Welke stappen in een werkproces volgen we nu eigenlijk, en doen we slim en efficiënt? Door
een bedrijfsmatige bril kijken we naar veiligheids- en welzijnsaspecten die er toe doen voor
cliënten.
 Op deze wijze wordt binnen de regio Oost-Veluwe doorlopend aan kwaliteitsverbetering gewerkt.
De kern is dat ieder team dit doet binnen zijn eigen cyclus, in aansluiting op zijn specifieke fase van
teamontwikkeling. Verbetermaatregelen en ontwikkelplannen zijn daarom te vinden in: ECD, teamjaarplan, Binnenkant-monitor en teamverslagen.

Verder bouwen aan het Belevingspad.

Evaluatie teamreflecties
In 2018 zal worden onderzocht in hoeverre de bovenstaande diversiteit wenselijk is. Er is ook een
beknopt format voor teamreflectie denkbaar waarmee de resultaten/onderwerpen geaggregeerd
kunnen worden. Aan de andere kant willen we de teams vooral zelf leerpunten laten ontdekken in een
(gespreks)vorm die bij een team past. Het systematisch invoeren van de verplichte thema's, het
vastleggen van de resultaten van de teamreflecties en het maken van een ontwikkelplan op
teamniveau zijn mogelijk ontwikkelpunten, afhankelijk van de keuze (diversiteit – uniformiteit) die wordt
gemaakt.
Cliënt- en medewerkerveiligheid
Najaar 2017 hebben de CCR en CVR positief advies uitgebracht op de notitie Veilig Denken & Doen
2.0. Voorafgaande daaraan is de notitie besproken in de rtm’s en smt’s. Deze notitie is opgesteld in
vragen en antwoorden om zo praktisch mogelijk aan te sluiten bij de zorgmedewerkers in de praktijk.
Met ons veiligheidsplan willen we bereiken dat veiligheid als een vanzelfsprekend aspect van ‘goede
zorg’ wordt gezien. Medewerkers zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden voor zorg- en
arbeidsveiligheid.
De cliënt/verwant bepaalt met zijn vakkundige ondersteuner of en in welke mate hij risico’s neemt,
terwijl de zorgverleners inbrengen wat vanuit het vakmanschap aanvaardbare risico’s zijn. De cliënt
moet er op kunnen vertrouwen dat zorgverleners veilig werken – vanuit aandacht en alertheid, vanuit
het verstaan van hun vak, en in omstandigheden waarin passende, preventieve maatregelen
genomen zijn.
Individuele risico-inventarisaties
Risico’s worden op individueel niveau geïnventariseerd en in overleg met de cliënt worden al dan niet
preventieve maatregelen afgesproken, die worden vastgelegd in het zorgplan.
Nu is in 2017 de implementatie van het ECD in Residentweb gestopt en is gestart met het selecteren
van een nieuw ECD. Om die reden is het reeds ontwikkelde format voor het inventariseren van risico's
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nog niet geïmplementeerd. Tot op heden wordt daarom nog het formulier uit het vorige ECD gebruikt.
Dit wordt wel opgeslagen in het nieuwe ECD.
Verbetermaatregelen Individuele risico-inventarisatie
In 2017 heeft een interdisciplinaire werkgroep een instrument ontwikkeld voor het inventariseren van
risico’s. Het nieuwe instrument bevat niet langer een uitputtende longlist van mogelijke risico’s maar is
gebaseerd op een aantal uitgangspunten:
1. Is er sprake van veel incidenten ten aanzien van het betreffende risicogebied?
2. Worden risico’s nog wel eens over het hoofd gezien of vallen zij buiten de scope van BEN of HOOI
(methodieken voor het opstellen van het persoonsbeeld)?
3. Is er wat aan het geconstateerde risico te doen indien het geconstateerd wordt?
Dit nieuwe instrument wordt na een test onderdeel van het nieuwe ECD. Het tijdstip van uitvoering
hangt af van de besluitvorming over het nieuwe ECD.
Meldingen Incidenten Cliëntenzorg (MIC)
De zorgverlening verloopt niet altijd zoals we dat graag zouden willen. Er worden fouten gemaakt en
er doen zich regelmatig incidenten voor die het gevolg zijn van cliëntgebonden factoren.
Op Zozijn-niveau worden de totale meldingen periodiek in beeld gebracht zodat de bestuurder,
zorgdirecteur en RVE-manager kan nagaan of trends zijn. In 2017 is melding gedaan van 6.808
incidenten.
Uit de analyse van de MIC-meldingen blijkt dat op Zozijnniveau de afgelopen 3 jaar steeds een
ongeveer gelijk aantal incidenten gemeld is met jaarlijks een lichte daling.
De lichte daling valt te verklaren door de verplichte agressiehantering-trainingen en de inspanningen
op het gebied van medicatieveiligheid.
De meldingscijfers impliceren dat de meldingsprocedure over de gehele linie voldoende bekend is,
wordt toegepast en nageleefd.
De ontwikkeling naar incidentcategorie over de afgelopen 3 jaren is zichtbaar in onderstaande
diagram.

Ontwikkeling aantal MIC meldingen
op maandniveau naar categorie
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

( Agressie )
( Medicatiefout )
( Valincident )

2015 1
2015 3
2015 5
2015 7
2015 9
2015 11
2016 1
2016 3
2016 5
2016 7
2016 9
2016 11
2017 1
2017 3
2017 5
2017 7
2017 9
2017 11

( Zelfverwondend
gedrag/automutilatie )
( Weglopen/vermissing )
( Hulpmiddelen (zoals
bedhekken, tilliften, etc.) )
( Verslikken/bijna stikken )
( Seksuele intimidatie )

Uit bovenstaand diagram blijkt de top drie van incidenten:
1. Agressie-incidenten
2. Medicatiefouten
3. Valincidenten.
Op deze drie incidentcategorieën worden doorlopend maatregelen genomen.
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De inspanningen richten zich in eerste instantie op het voorkomen van agressie met behulp van de
methodiek in het Zorgprogramma voor cliënten met een intensieve begeleidingsvraag (IB).
Alle IB-teams volgen (verplicht) de agressiehanteringtraining met terugkomdagen (zie ook hoofdstuk
3).preventie. Er is aandacht voor het medicatiebeleid en de implementatie daarvan (zie project
medicatieveiligheid hierna).
Verbetermaatregelen melden incidenten cliëntenzorg en arbeidsongevallen
De huidige meldingsapplicatie MIC nadert zijn uiterste houdbaarheidsdatum en wordt in 2018
vervangen, op basis van eisen aan een nieuwe applicatie. Daarbij wordt ook rekening gehouden met
het melden van arbeidsongevallen (tot op heden op een papieren formulier).
Project Medicatieveiligheid
We hebben twee coördinatoren farmaceutische zorg (FZ) die beleid ontwikkelen, de implementatie
van medicatiebeleid ondersteunen, deskundigheidsbevordering uitvoeren, monitoren middels
medicatieaudits en rapportages opstellen op met verbetervoorstellen.
Elke locatie heeft tenminste 1 taakhouder medicatie: een zorgprofessional met medicatieveiligheid als
aandachtsgebied. Taakhouders worden jaarlijks geschoold. Hun taak is het coachen en adviseren van
het team, samen met de coördinerend ondersteuner, op het gebied van medicatieveiligheid. De
taakhouders zijn de aanspreekpunten voor de coördinatoren. De taakhouders bereiden de
medicatieaudits voor, zijn aanwezig bij de uitvoering daarvan en ondersteunen het team bij het
uitvoeren en borgen van de verbeterpunten.
De coördinatoren FZ hebben in 2017 een belangrijke bijdrage geleverd aan verbetering van de
medicatieveiligheid met de volgende acties:
 Medicatieaudits op alle WLZ locaties met verblijf en behandeling
 Medicatieaudits op alle dagbestedingslocaties van Oost-Veluwe
 Scholing van de taakhouder medicatie van alle WLZ locaties met verblijf en behandeling
 Scholing van de taakhouder medicatie van dagbestedingslocaties van Oost-Veluwe
 Voor alle betrokkenen bij uitvoering van het medicatiebeleid is een e-mailadres geopend, waar
iedereen met vragen over medicatieveiligheid terecht kan
 Alle werkinstructies en formulieren van het medicatiebeleid voor cliënten met verblijf en
behandeling zijn geactualiseerd
 Hulpmiddelen zoals hesjes tijdens toediening, medicatiekarren en, waar van toepassing, vermalers
zijn geïmplementeerd
 Er is ten slotte ook nog een pilot gehouden met digitaal aftekenen, met het systeem N Care op
twee Wlz locaties.
Vrijheidsbeperkende maatregelen
In 2017 is bij 45 cliënten 105 maal een M&M (Bopz artikel 39) toegepast. Het gaat dan vooral om
kortdurend fixeren (vasthouden), soms afzonderen op de eigen kamer. Ook liepen er bij 34 cliënten
dwangbehandelingen (Bopz artikel 38). Bij 9 cliënten was sprake van een Rechterlijke Machtiging.
Andere vrijheidsbeperkende maatregelen:
Gebruik van fixatiematerialen
Kind & Jeugdhulp
Volwassenen

Per 1-1-2017
2
2

Per 31-12-2017
4
7

Achter slot
Kind & Jeugdhulp
Volwassenen

Per 1-1-2017
17
71

Per 31-12-2017
20
77

Gebruik van bedhuisje/bedhekje
Kind & Jeugdhulp
Volwassenen

Per 1-1-2017
57
30

Per 31-12-2017
55
31

Er is een start gemaakt met een werkgroep Bopz/Zorg en dwang en er is gestart met een project
afbouw van medicatie voor gedrag (psychofarmaca) onder leiding van de AVG’s.
In 2017 heeft de Bopz-arts afscheid genomen en is een nieuwe benoemd.
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Onderzoek Middelengebruik 2017
Vijf studenten Verpleegkunde van Saxion hebben onderzoek gedaan naar het middelengebruik bij
LVB-cliënten. Er is een QuickScan uitgevoerd om een indruk te krijgen in hoeverre er middelen
gebruikt worden als alcohol, soft drugs en hard drugs en in hoeverre er sprake is van
medicatiemisbruik. Daarna zijn interviews gehouden met CO'ers en cliënten. Uit de QuickScan is
gebleken dat 47% van de cliënten middelen gebruikt. Hierbij hoeft het niet te gaan om problematisch
gebruik, maar het is wel belangrijk om cliënten voor te lichten over de risico's van het gebruik.
De studenten hebben een aantal aanbevelingen gedaan die gericht zijn op:
 preventie van gebruik
 ondersteuning van zowel de begeleiding als de cliënten
 scholing en kennisvermeerdering
 openheid in gesprekken met cliënten
 het belang van een vertrouwensband: vanuit de grondhouding de dialoog aangaan met de cliënten.
HKZ keurmerk
"Het HKZ Keurmerk bewijst en waarborgt de kwaliteit van de geleverde zorg.
Een organisatie met een HKZ Keurmerk heeft intern de zaken goed op orde,
stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van
de zorg- en dienstverlening. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor
kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd,
dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren.
Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt" (bron:
www.hkz.nl).
DNV heeft Zozijn ook in 2017 bezocht voor de HKZ certificering. In de ogen van de auditoren zijn
onze sterke punten:
 Vasthoudendheid en gedegenheid op de ingezette ontwikkeling van liefdevolle en vakkundige zorg.
 Inzicht in risico’s bij bijvoorbeeld ziekteverzuim, bouwprojecten en ICT.
 Onderzoeksresultaten worden gebruikt voor toepassingen in de praktijk, zoals medicatieveiligheid
en valpreventie.
 Eigen interne klachtencommissie is intact gebleven, naast nieuwe verplichtingen door de Wet
kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg.
Tijdens het bezoek is slechts één afwijking van de 2e categorie geconstateerd bij de
medicatieveiligheid. Het beleid is conform wet- en regelgeving, maar er moet nog een puntje op de i
worden gezet in de praktijk. Farmaceutisch consulenten bezoeken alle locaties om de uitvoering van
het medicatiebeleid te checken en aanbevelingen te doen voor verbetering.
De leadauditor sloot de driedaagse af met: “Ik ben aangenaam verrast hoe Zozijn stevig voortbouwt
aan de doorontwikkeling van de grote projecten in een prettige sfeer”. In 2018 gaat Zozijn op voor hercertificering conform het ‘nieuwe’ certificatieschema 2015 met daarin enkele nieuwe normen. Dit is in
2017 voorbereid met externe ondersteuning.
Voor het risicomanagement is er een stakeholderanalyse en
een strategische analyse uitgevoerd die in 2018 zal worden
vastgelegd in een risicoraamwerk met een plan voor acties
en aanvullende beheersmaatregelen.

De eerste bonen in de moestuin van de Buitenwerkgroep van
CAC Hilgelo kunnen geplukt worden. En het wordt bijna al
een traditie: cliënten brengen deze bonen naar Verpleeghuis
Pronsweide in Winterswijk. Daar zal een groep bewoners de
bonen vleten tijdens een gezamenlijke kookactiviteit voor die
dag. Verser kunnen ze het niet krijgen.
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Interne audits
In 2017 zijn 108 interne audits uitgevoerd. Daarbij zijn 222 verbeterpunten geconstateerd. Dit is een
flinke toename ten opzichte van eerdere jaren. Deze toename is veroorzaakt doordat medio 2016 het
ECD ResidentWeb is geïmplementeerd, waarbij zich een aantal onduidelijkheden en onvolledigheden
heeft voorgedaan. Zo ontbrak in het ECD een tabblad met risico-inventarisatie en waren de afspraken
over het registeren van een ‘akkoord zorgplan’ onduidelijk.
De genomen verbetermaatregel is het overgaan op een nieuw ECD, naar verwachting in ONS.
Zie overzicht van kwaliteitssystemen de bijlage, hoofdstuk 2
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2.3

Kind & Jeugdhulp / jaarverslag in vogelvlucht

Toekomst, ontwikkeling en samen opvoeden van kinderen: dé passie van alle dienstverlening van de
sector Kind & Jeugdhulp. Een proces vanuit een proactieve benadering, want:
Ieder kind/jeugdige levert zijn of haar eigen bijdrage en is een belofte voor de toekomst.
De regie over het leven van het kind/jeugdige, ligt bij ouders waar onze ondersteuning op
aansluit.
Visie Kind & Jeugdhulp
 Kinderen met een ontwikkelingsprobleem hebben recht op een gewoon leven. Dus waar het kan
ondersteuning en begeleiding thuis of thuis-nabij met accenten op versterken van eigen kracht en
eigen netwerk. Vooral kijkend naar wat wél kan, en met oog voor herstel van het gewone leven
kwaliteit van bestaan
 Vanuit samenwerken en verbinding en met expertise van specifieke doelgroepen o.a. met behulp
van zorgprogramma’s en het gezinsgericht ontwikkelingsmodel
 Met daarbij de mogelijkheid van diverse ondersteuningsvormen; van diagnostiek,
gezinsondersteuning, behandeling, (specialistische) begeleiding ook in de opvang en op scholen,
logeren tot wonen bij Zozijn.
Aansluiten bij vragen van ouders en kind en goede en veilige zorg
Onze professionals werken in overeenstemming met de ouder/opvoeder binnen de kaders van de
Jeugdwet, de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet en de professionele kaders van Zozijn.
Ze beschikken over kennis, houding en vaardigheden die als gevolg van de transitie en transformatie
van hen worden verwacht.
 Het accent van de ondersteuning is gericht op het hele kind (niet het gedrag) en het gezin
(gezinsplan)
 Veiligheid van het kind is in beeld, Er wordt gewerkt met de kind-check
 Zorgprogramma’s ondersteunen het handelings-repertoire van onze professionals.
Regievoering door het gezin vraagt altijd om maatwerk. De mogelijkheden, wijze waarop en wensen
verschillen in ieder gezinssysteem. Onze professionals worden geschoold en zien het als een
uitdaging om aan te sluiten bij de situatie en vaardigheden van het gezin.
Het sociale netwerk en onderwijs wordt gezien als een belangrijke hulpbron in de ondersteuning van
het gezin. Afstemming met dit netwerk gebeurt altijd in afstemming en overeenstemming met het
gezin.
Passend en samenhangend op basis van de dialoog
Integrale jeugdhulp is jeugdhulp die passend en samenhangend
is. Passend bij situatie kind en gezin, samenhangend in goede
afstemming tussen basiszorg en onze (specialistische)
jeugdhulp.
Maar ook goede afstemming tussen meerdere hulpverleners in
één gezin. Eén gezin, één plan en als kapstok het gezinsgerichte
ontwikkelingsmodel.
Als schakel in het ‘gezinsplan’ treden onze professionals op als
bruggenbouwer tussen de samenwerkende partijen en waar
nodig als zorgcoördinator naast en voor ouders.
Wij zijn goed bekend met werkwijzen en methodieken van
voorliggend veld, verwijzers en onderwijs.
Voorbeelden vanuit de regio’s
Regio Centraal Gelderland (RCG, voorheen regio Arnhem/Liemers)
In het jeugdteam Doesburg werken professionals met verschillende achtergronden vanuit
verschillende organisaties (zowel 1e als 2e lijns-aanbieders) samen. Het Jeugdteam is een team dat
integraal antwoord geeft op meervoudige, specialistische of complexere opgroei- en opvoedvragen
van inwoners van Doesburg
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Vanuit Kind & Jeugdhulp werkt een zorgcoördinator/pedagogisch ondersteuner samen in dit team van
professionals, vanuit diverse instellingen ( zowel voorliggend als specialistisch).
Regio Achterhoek (West)
Wij hebben met het voorliggend veld (sociale team, wijkteams, CJG’s) en samenwerkingspartners
goede samenwerking en relaties kunnen opbouwen en bestendigen.
In het onderwijs: Begeleiding in onderwijs is een vorm van ambulante ondersteuning die Zozijn kan
bieden in de schoolsituatie. Signalen vanuit de school over een kind, maar ook signalen van thuis
kunnen aanleiding zijn om extra begeleiding op school in te zetten.
De zorg en ondersteuning thuis en tijdens worden in vorm van onderwijs/zorgarrangement samen
uitgezet.
De inkoop regio Sociaal domein Achterhoek is actief met Zozijn hierover in gesprek.
Regio Achterhoek (Oost)
Bij kinderen die gedrag laten zien waardoor ze op school niet onder de normale schoolse
omstandigheden te handhaven zijn, hebben we te maken met leerlingen die uitvallen in het onderwijs.
Er is sprake van extreme hoge ‘zorgbehoefte’ en aangepaste ondersteuningsstructuur om tot
ontwikkelen/ leren te komen.
Voor deze kinderen is ondersteuning in een op hun vraag aangepaste ondersteuning in De Trein,
Terborg. Er is specifieke deskundigheid aanwezig voor het bieden van zorg, mogelijk met toevoeging
van onderwijs aan deze kinderen.
Er ligt nog wel een uitdaging: om een gezamenlijk antwoord te kunnen geven op meervoudige
onderwijszorgvragen voor een individuele leerling, is het nodig dat gemeenten,
samenwerkingsverbanden en zorgaanbieders kader stellende regionale en lokale afspraken maken.
Regio Midden-IJssel & Oost-Veluwe
Een passend aanbod van naschoolse opvang binnen Zutphen en omgeving voor kinderen die
uitvallen op een reguliere BSO: er is veel over gepraat, maar dit heeft nog niet geleid tot daden. In elk
geval nog niet in 2017.
Deze kinderen komen tussen wal en schip terecht omdat ze te licht worden bevonden door CJG /
jeugdzorg en te zwaar voor de reguliere kinderopvang en/of omdat ouders afhaken bij alle
verplichtingen die gelden bij de voorzieningen van jeugdzorg / CJG.
Indien de opvang voor het kind wordt beëindigd
en er geen alternatieve en passende vorm van
opvang voor het kind beschikbaar is, zien wij de
kinderen terecht komen in de gespecialiseerde
jeugdzorg.
De ontbrekende tussenschakel: BSO+.
De BSO+ groep is te beschouwen als schakeling
tussen de reguliere BSO met een opvangklimaat
en aangepaste groepsomvang en met de
gespecialiseerde begeleiding vrije tijd (GBVT)
van bijvoorbeeld Zozijn. Het BSO+ concept
projectplan biedt voldoende aanknopingspunten
voor de komende tijd.
Regio IJsselland
In het kader van preventie en vroegtijdig signaleren hebben we, met de samenwerkende partners bij
Ivoor Raalte, (Trias jeugdhulp, KOOS kinderopvang, MEE/Integrale Vroeghulp, de Peuter+ van de
Parabool), een Routekaart jonge kind bij zorgen over de ontwikkeling uitgewerkt.
Deze routekaart bestaat uit een schema met mogelijkheden voor verwijzing, diagnostiek en
behandeling bij zorgen over de ontwikkeling en/of gedrag van kind (0-4 jaar). Met daarnaast een
beschrijvende bijlage aan de hand van bouwstenen van het programma: ‘Vroeg, Voortdurend en
Integraal’. De info is aan verwijzers in deze regio aangeboden.
Regio Twente
In deze regio worden wij veel geraadpleegd bij kinderen met een zeer intensieve begeleidingsvraag.
De samenwerking met de lokale toegang en afstemming van arrangementen gebeurt in een goede
dialoog.
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Professionele en toekomstbestendige jeugdhulpwerkers voor Jeugdwet en Wlz
Zozijn Kind & Jeugdhulp blijft voortdurend werken aan bestendigen en verbeteren van expertise van
medewerkers.
 In de directe zorg wordt voortgebouwd op wat al eerder is ingezet zoals: Basis communicatie, VHT,
Gezinsgericht ontwikkelingsmodel, Sherborne.
 Als methodiek die Zozijn breed kan toepassen bij kinderen tot 7 jaar is Floorplay geïntroduceerd.
Floorplay verbindt de huidige methodieken van waaruit we werken binnen de Orthopedagogisch
Centra met elkaar ( bijv. vanuit basiscommunicatie, Learning Together, Ervaar het maar).
 Voor kinderen met een intensieve zorgvraag of een intensieve ondersteuningsvraag zijn methodiek
zorgprogramma’s ontwikkeld. In samenwerking met hogeschool Saxion wordt de werking van het
zorgprogramma nog nader onderzocht.
 Het handboekzorgprogramma Kind & Jeugdhulp - jonge kind 0-5 jaar is in ontwikkeling.
 De scholing Verdiepende gezinsmodule is een leergang intensieve gezinsondersteuning voor
ambulante pedagogische medewerkers die werken met gezinnen die intensieve ondersteuning
nodig hebben. De leergang bestaat uit de volgende modules: communicatie, agressiepreventie,
netwerkgericht werken, oplossingsgericht werken en systeemgericht werken. In 2017 hebben
nagenoeg alle coördinerende medewerkers dit scholingsprogramma gevolgd.
 Professionals die in gezinnen werken zijn het afgelopen jaar geschoold in het werken met de
meldcode en veiligheidscheck. 90% van alle medewerkers van Kind & Jeugdhulp heeft de elearning gevolgd. In 2017 heeft dit een vervolg gekregen door middel van contact onderwijs waarbij
aan de hand van casuïstiek en met behulp van acteurs verder geoefend wordt.
 Alle coördinerend pedagogische medewerkers staan ingeschreven in het kwaliteitsregister SKJ.
 In samenspraak met VGN wordt de norm verantwoorde werktoedeling en herregistratie SKJ verder
uitgewerkt.

Zomer 2018: Dinsdag hadden we een pannenkoek-festijn op
Ivoor in Raalte.
Het was een gezellige boel en veel groepen deden eraan mee. Logeerhuishuis, Aventurijn, groen en
dier, de ouderen van Rustiek. Iedereen genoot op zijn en haar manier van de gezelligheid. De
bouwvakkers waren ook nog bezig op het terrein. Ook zij konden de overheerlijke pannenkoeken niet
weerstaan.
Efficiënte administratieve keten en maatschappelijk verantwoord
In het domein van de Jeugdwet vervullen de lokale teams een steeds belangrijkere rol in het
samenbrengen van de vraag en de specialistische ondersteuningsvraag. Zozijn heeft voor het
jeugddomein te maken met 5 inkoopregio’s. Het betreft hulp aan kinderen en gezinnen met
ontwikkelingsgedrags- en/of psychiatrische problemen, een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
van het kind en/of opvoedproblemen. Veelal is er goed overleg mogelijk met het voorliggend veld over
passende ondersteuning.
Wat aan hulp – lees beschikkingen – wordt afgegeven verschilt in de regio’s evenals de tarieven.
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De specialistische hulp die toegekend wordt kan vaak goed in de regio worden geleverd. Wanneer er
naar onze mening sprake is van ‘onder zorg’ maar ook zeker van ‘over zorg’ wordt dit met de lokale
teams kortgesloten.
De Wlz wordt gecontracteerd bij 3 zorgkantoren.
Logeren in een logeerhuis is een product dat financieel nog niet kostendekkend gefinancierd wordt.
Evenals het kostendekkend organiseren van vervoer voor de bovenregionale orthopedagogische
kindercentra in Doetinchem en Wilp.
Een 'KDC' 1 is veel meer dan een locatie. KDC's staan voor integrale hulp.
In opdracht van de VGN hebben onderzoekers van Andersson Elffers Felix (AEF) in het rapport
Positionering en (door)ontwikkeling KDC's de resultaten weergegeven van het vervolgonderzoek op
impactanalyse KDC’s van 2014.
Uit het onderzoek blijkt dat de stelselwijziging naast positieve effecten ook behoorlijk wat knelpunten
oplevert voor KDC's. Vooral in de financiering van de behandeling die KDC's bieden aan kinderen met
een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking.
De financiering van de behandeling die KDC's bieden blijft een grote zorg. Veel gemeenten
hanteren tarieven die niet kostendekkend zijn. Ook van het MPT, dat halverwege 2017 voor alle Wlzkinderen ingevoerd is, zijn er nu al signalen dat het niet toereikend om behandeling aan deze
thuiswonende kinderen te kunnen bieden. Ook de hoge administratieve lasten zijn een knelpunt voor
de KDC’s, vooral doordat zij met veel verschillende financiers te maken hebben die verschillende
eisen stellen.
Norm van de verantwoorde werktoedeling
De norm volgt uit het Besluit Jeugdwet. De norm vraagt van werkgevers en aanbieders van jeugdhulp
en jeugdbescherming, dat ze professionals inzetten die over de juiste expertise beschikken en
vakbekwaam zijn.
Zozijn heeft deze norm uitgewerkt in een afwegingskader waarin per product de taken en
verantwoordelijkheden van de professional zijn afgezet tegen de complexiteit van de hulpverlening en
het niveau van bekwaamheid dat daarbij vereist is.
Zozijn faciliteert alle Coördinerend pedagogisch ondersteuners met een vast dienstverband van
minimaal 16 uur in registratie in het kwaliteitsregister SKJ. De uitwerking voor (vervolg) opleiding, EVC
traject en/of verwerven van accreditatiepunten zijn (landelijk) nog niet helemaal duidelijk en worden in
2018 nader uitgewerkt.

Op donderdag 18 mei is bij OC de Speeldoos de nieuwe tuin geopend. Dit gebeurde met een officiële
opening. Deze middag is georganiseerd door de stagiaires van de Speeldoos. Zij hebben alle
organisatorische taken op zich genomen en hebben gezorgd voor een feestelijke middag in een
zomers thema. Ria Wellenberg heeft met twee kinderen de middag geopend door officieel het lint door
te knippen. De veranderingen in de tuin zijn gefinancierd door vastgoed Zozijn in Wilp. De aanleg van
de tuin is gedaan door Van Langen Hovenier en een aantal speeltoestellen zijn geplaatst door de
stichting Kanjers voor Kanjers.
1

In het besproken AEF-rapport wordt de term kinderdagcentrum (KDC) gebruikt. Daarom komt deze afkorting in
de alinea terug. Bij Zozijn is sprake van orthopedagogische kindercentra.
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Multifunctionele accommodaties
Gelet op de ondersteuningsvragen waar de sector mee te maken krijgt, maar ook de maatschappelijke
context (denk bv. aan woonplaatsbeginsel, vervoersmogelijkheden), is er intensieve afstemming met
onze afdeling vastgoedbeheer over het accommodatieplan.
De dienstverlening van Kind & Jeugdhulp vindt plaats in zowel gezinnen, als op locaties van
samenwerkingspartners, scholen en/of kinderopvang. Daarnaast beschikken we naast eigen
accommodaties voor wonen en logeren over logeergezinnen en 18 gezinshuizen waar kinderen
(tijdelijk) verblijven.
De samenwerking met scholen/kinderopvang vindt ook plaats in de vorm van begeleiding in
onderwijs/de onderwijslocatie of in reguliere kinderopvang.
Goede reputatie, sterk merk en grotere naamsbekendheid / verbinding met verwijzers
In de contractmanagement-gesprekken sociaal domein jeugd komen naast het contractbeheer als
bespreekpunt ook kwaliteit van zorg en beleid nadrukkelijk aan de orde.
Daarin horen we terug dat onze expertise herkend en erkend wordt. En dat het vooral methodisch
werken aan ontwikkeling van kinderen en gezinnen in dialoog met de gezinnen hieraan een
belangrijke bijdrage levert.
In het kader van HKZ-ISO certificering mei 2017 is als feedback de vasthoudendheid en gedegenheid
op de ingezette ontwikkeling van liefdevolle en vakkundige zorg als belangrijk pluspunt genoemd.
Waar willen we naar toe
 Om in iedere regio een sluitende keten van begeleiding aan gezinnen met kinderen met een
ontwikkelingsvraagstuk te kunnen bieden, zodat ze in elke levensfase passende ondersteuning
kunnen krijgen.
 Het verder ontwikkelen van één gezinsplan voor meerdere kinderen/cliënten in dienstverlening zijn
bij Zozijn.
 Invoeren van methodiek zorgprogramma’s in intensieve begeleiding en intensieve zorg.
 Medewerkers die nog nadrukkelijker zijn toegerust om te werken conform de norm verantwoorde
werktoedeling en/of kwaliteitseisen zorgkantoor.
Cliëntervaringsonderzoek Kind & Jeugdhulp
Binnen de sector Kind & Jeugdhulp werden 309 (33,3%) vragenlijsten geretourneerd ten opzichte van
36,2% in 2014.
In onderstaande tabel staan de top 10 hoogste scores en de top 10 laagste scores. Deze scores zijn
totaalscores waarmee zij op sectorniveau een indicatie geven van ‘trotspunten’ en ‘verbeterpunten’.
Op onderliggende niveaus wordt in 2018 gekeken naar de afwijkingen ten opzichte van deze
gemiddelden. Wellicht zijn er ‘best practices’ te vinden bij de thema’s met een lage score of zijn er
negatieve uitschieters bij de hoogste scores. De scores betreffen het percentage respondenten die
positief scoren op de vraag.

Top 10 hoogste scores

Top 10 laagste scores

De ondersteuners bieden hulp waar nodig

95,2

Ondersteuners weten wie belangrijk is

93,6

Kind voelt zich veilig op locatie

93,2

Kind is tevreden over het eten en drinken
Tevreden over ondersteuners van mijn kind
Zozijn is betrokken
Tevredenheid over locatie van Zozijn
Tevredenheid over de hulp die mijn kind
krijgt
Ondersteuners helpen bij ontwikkeling
Ondersteuners houden zich aan afspraken

93,0
92,8
92,3
92,3
91,4
90,7
90,7

Tevredenheid over woonruimte van
kind/verwant
Ondersteuners werken samen met
familie/vrienden
Op hoogte gehouden van belangrijke
ontwikkelingen
Tevredenheid over cliëntenportaal (ECD)
Tevredenheid over informatievoorziening
Tevredenheid over hoe kind woont
Duidelijk waar terecht met klacht
Kind voelt zich veilig in de woonruimte

61,5

Tevreden over vervoer naar de locatie
Ondersteuners helpen in omgang met
anderen

78,9
80,5

62,1
66,0
70,0
74,7
76,9
77,1
78,6
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Opvallende scores
De derde score bij de ‘laagste scores ’Op hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen’ is
opvallend omdat het 3 jaar geleden nog 10% hoger scoorde. De sector gaat onderzoeken of daar een
logische verklaring voor is.
Ouders/verwanten ervaren meer ‘regie over het eigen leven’ dan in 2014. Waar in 2014 82,7% van de
ondervraagden positief was over dit aspect, is dat in 2017 86,7%. Een mooie stijging.
Ditzelfde is zichtbaar bij ‘het luisteren naar wensen bij maken van het zorgplan’. Er is weliswaar
slechts een lichte stijging ten opzichte van de vorige meting (tevredenheid 90,5%), maar er wordt wel
5% hoger gescoord dan in de benchmark van de VGN (85,4%).
De relatie tussen cliënt/verwant en medewerkers is binnen de sector Kind & Jeugdhulp heel goed te
noemen. De scores liggen ruim boven die van de benchmark VGN (Kind & Jeugdhulp 92,8%
tevreden, benchmark VGN 85,7%). De tevredenheid over de hulp door deze ondersteuners is, ten
opzichte van de benchmark VGN nog hoger. De benchmark VGN laat een tevredenheid over de hulp
zien van 82,4%, terwijl dit voor Kind & Jeugdhulp 91,4% is.
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2.4

Daniël de Brouwerschool

De Daniël de Brouwerschool is een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) in de leeftijd
van 4 – 20 jaar. Midden op een prachtig landgoed met grote pleinen en veel ruimte om de school.
Tegenover de school ligt een groot sportveld en een gloednieuw Cruyffcourt.
De school valt – net als stichting Zozijn Zorg – onder de stichting Zozijn Beheer.
Doelstelling is het verzorgen en bevorderen van het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal
onderwijs, op rooms-katholieke grondslag, met een regiofunctie.
De school verwoordt, met de bloementuin als metafoor, haar visie als volgt:
De Daniël de Brouwerschool is een school als een bloementuin.
Kinderen komen binnen in de knop, krijgen een goede voedingsbodem en tijd om te aarden,
krijgen voedsel

worden zo nodig uit de wind gezet

worden zo nodig bemest

krijgen water en warmte

krijgen goede verzorging

krijgen zonlicht, liefde en aandacht.

worden voortdurend in de gaten gehouden
Alle bloemen ontwikkelen zich zo elk op hun eigen wijze en komen tot bloei. Bij stagnatie in de groei of
scheefgroei wordt een stokje naast de steel gezet. Bloemen die extra zorg behoeven kunnen tijdelijk
in de bloemenkas. Bloemen worden gegroepeerd maar soms ook bewust naast andere soorten gezet.
Dat kan een stimulans in de bloei zijn.
De bloemen worden omringd door zorg maar iedere bloem ontwikkelt zich zo zelfstandig mogelijk. Het
tuinpersoneel houdt de ontwikkeling nauwgezet schriftelijk bij. Er is veel onderling overleg om iedere
bloem tot optimale ontwikkeling te laten komen. Er zijn vakspecialisten die bloemen apart of in kleine
groepjes specialistische aandacht geven.

Net als andere jaren bezochten ook
dit jaar Sinterklaas en zijn Pieten de
Daniël de Brouwerschool. De
leerlingen, ouders en het personeel
stonden Sint op het schoolplein op
te wachten en uit de verte zagen ze
de mooie gouden staf van Sint al
toen hij via het voetpad langs de
busbaan kwam aan gelopen.

Ruim 200 leerlingen komen dagelijks uit de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer,
Epe, Heerde, Lochem, Olst-Wijhe, Rheden, Voorst, Zutphen naar onze school.
Bij het voortgezet onderwijs werkt de school voor stageadressen samen met tientallen organisaties.
Dat is Zozijn of een andere zorgaanbieder. Maar ook zorgboerderijen, supermarkten, autobedrijven,
manages, horeca, meubelzaken, enz.
Excellente School
Zowel in 2013 als in 2014 én 2015 ontving de Daniël de Brouwerschool het predicaat Excellente
School voor speciaal onderwijs (SO) én voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO).
Het predicaat van 2015 is voor 3 jaar geldig.
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Nieuw Onderzoekskader (V)SO per 1 juni 2017
Per juni 2017 werkt de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) met een nieuw onderzoekskader. De kern
van het vernieuwde toezicht is:
 Aansluiten bij verantwoordelijkheid bestuur
 Waarborgen van basiskwaliteit (wettelijke deugdelijkheidseisen)
 Verdere ontwikkeling stimuleren (eigen aspecten van kwaliteit)
 Eenduidig en op maat toezicht houden.

In het onderzoekskader worden 5 kwaliteitsgebieden onderscheiden, elk onderverdeeld in een aantal
standaarden. De IvhO onderzoekt 1 keer in de 4 jaar of de Daniël de Brouwerschool zorgt voor goed
onder wijs qua kwaliteit en financieel beheer. In dit onderzoek is op 3 dagen gesproken met de
bestuurder, schooldirectie, RvT, MR en teamleden.
Volgens de rapportage van de IvhO is de school is op een aantal standaarden van VSO en SO als
‘goed’ beoordeeld en die beoordelingen zijn voorwaarde voor de inschrijving voor het predicaat
‘Excellente school’.
De verbeterpotentie ligt op het gebied kwaliteitsdata op geaggregeerd niveau, zoals doelen van het
onderwijs en de bereikte resultaten.
Meer over de Daniël de Brouwer School via: www.danieldebrouwerschool.nl/
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2.5

Klachten en onvrede

Klachten en Onvrede
Ondanks alle inspanningen en goede bedoelingen kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is over
de dienstverlening van Zozijn. Zozijn vindt het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te
besteden. Iedere klacht of uiting van onvrede kan gezien worden als een kans om de dienstverlening
van Zozijn te verbeteren.
Bereikbaarheid
De klachtenfunctionaris en de vertrouwenspersonen zijn altijd bereikbaar via email of telefoon.
Namen, emailadressen en telefoonnummers staan op www.zozijn.nl en op het Zozijnnet vermeld.
Medewerkers weten hoe zij cliënten/ verwanten kunnen doorverwijzen. Op alle locaties zijn folders
beschikbaar met informatie over de klachtenregeling voor cliënten. Belangrijk is dat iedere cliënt,
verwant en medewerker vrije toegang heeft tot de klachtenfunctionaris en vertrouwenspersonen.
Werkwijze
Bij een klacht of onvrede bespreekt de klager die als eerste met de medewerker die de
ontevredenheid heeft veroorzaakt. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan is de volgende stap een
gesprek met de leidinggevende en/of regio-, sector- of dienstdirecteur. Het kan zijn dat iemand vindt
de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost. Dan is de klachtenfunctionaris of een van de
vertrouwenspersonen een mogelijkheid om de klacht of onvrede te bespreken. Samen met de klager,
een medewerker van Zozijn en de klachtenfunctionaris/ vertrouwenspersoon wordt er dan gezocht
naar een oplossing. Het is altijd mogelijk om de klachtenfunctionaris/ vertrouwenspersoon al eerder
om hulp te vragen, bijvoorbeeld bij het bespreekbaar maken van de klacht of onvrede.
Zorgen al deze stappen niet voor een oplossing of is iemand niet tevreden, dan kan de klacht worden
voorgelegd aan de Klachtencommissie. Overigens kan een klacht ook direct bij de Klachtencommissie
worden ingediend.
Nieuwe klachtenregeling op basis van Wet Kwaliteit Klachten Gezondheidszorg (Wkkgz).
Zozijn kent drie klachtenregelingen, te weten één voor cliënten, één voor klachten betreffende
Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) en één voor medewerkers.
Na positief advies van de CCR en CVR is in 2017 de nieuwe klachtenregeling ingegaan, die te vinden
is op www.zozijn.nl. De nieuwe klachtenregeling is gebaseerd op de formats van de VGN en daarmee
juridisch correct. Ten opzichte van de oude regeling is de belangrijkste wijziging dat er striktere
behandelingstermijnen gehanteerd worden. Daarbij hebben de klagers de mogelijkheid, na
behandeling van de klachtencommissie, hun klacht in te dienen bij de landelijke Geschillencommissie
(deze commissie is alleen voor Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet cliënten).

Mark Boumans,
burgemeester van
Doetinchem, brengt
samen met de wethouder
Kees Telder een bezoek
aan Zozijn. Dennis legt
zijn werk uit.
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De burgemeester met van links
naar rechts: Hennie, Joey en
Sylvia.

Meldpunt Klachten & Onvrede
Meldingen van klachten of onvrede komen binnen bij het Meldpunt Klachten & Onvrede. Dit Meldpunt
wordt bemand door de klachtenfunctionaris en de vertrouwenspersonen. Zozijn kent twee
onafhankelijke cliëntvertrouwenspersonen en twee onafhankelijke vertrouwenspersonen voor
medewerkers. De klachtenfunctionaris/ vertrouwenspersonen zijn niet als personeelslid aan Zozijn
verbonden. De onafhankelijke klachtenfunctionaris fungeert als centraal loket voor klachten en
onvrede, coördineert het meldpunt taken, adviseert klager en aangeklaagde, onderzoekt en initieert
bemiddelingsmogelijkheden en monitort de afhandeling van de klachten. De rol van de
vertrouwenspersoon is gericht op de eerste opvang van de cliënt, verwant of medewerker en het
bieden van ondersteuning.
In 2017 heeft één vertrouwenspersoon voor medewerkers het meldpunt verlaten, die in 2018 wordt
ingevuld door een nieuwe vertrouwenspersoon.
In 2017 hebben de cliëntvertrouwenspersonen 6 cliëntraden bezocht om voorlichting te geven over
hun werkzaamheden. Dit heeft bijgedragen aan hun zichtbaarheid bij de cliënten.
In het jaarlijks overleg tussen bestuurder en vertrouwenspersonen/ klachtenfunctionaris is aandacht
gevraagd voor de zorgplannen, ‘dubbel-problematiek’ bij cliënten en MIC-meldingen.
Onafhankelijke klachtencommissie
De Klachtencommissie bestaat uit leden die onafhankelijk (niet in een loondienstverhouding of
anderszins in een verhouding van afhankelijkheid) zijn van Zozijn. Bij een klachtbehandeling bestaat
de commissie uit drie personen. De voorzitter/jurist maakt steeds deel uit van de commissie terwijl de
overige leden wisselen, afhankelijk van welke van de drie klachtenregelingen van toepassing is. De
taak van de Klachtencommissie is objectief en onpartijdig onderzoek te doen en een uitspraak te
doen, in de vorm van een advies aan de bestuurder van Zozijn, over de gegrondheid van de klacht.
Het advies aan de bestuurder betreft oplossingen, verbeteringen of preventieve maatregelen. Ook bij
klachten van medewerkers wordt een advies aan de bestuurder gegeven, daarom is er geen
uitspraak.
De Klachtencommissie werkt steeds op basis van hoor en wederhoor, waarbij zowel de klager als de
verweerder, na de indiening van de klacht en het verweer, worden uitgenodigd voor een mondelinge
behandeling van de klacht.
Zie voor de samenstelling van de Klachtencommissie en het Meldpunt Meldingen en Klachten
de bijlage, hoofdstuk 2
Klachtencommissie 2017
De Klachtencommissie heeft in 2017 geen klacht behandeld in het kader van de Bopz.
In 2017 hebben drie verwanten een klacht ingediend bij de klachtencommissie, die zijn behandeld in
een hoorzitting. In alle gevallen heeft een afrondend gesprek plaats gevonden tussen klager en
directie of bestuurder. De klachten worden hieronder zeer verkort weergegeven.
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1. De afgewezen klacht (uitspraak dd. 13-4-2017) betreft het niet-nakomen van afspraken, niet-tijdiginformeren, contact met huisarts en tandarts, vasthouden aan eigen mening Zozijn en
onfatsoenlijke bejegening. De klachtencommissie heeft geen aanbevelingen gedaan.
2. De ongegronde/niet-ontvankelijke klacht (ingediend dd. 2-11-2017) omvat 8 onderdelen en betreft
de uren persoonlijke verzorging die worden ingezet bij gescheiden ouders en de
declaratie/administratie daarvan. Zeven onderdelen zijn ongegrond en 1 onderdeel is nietontvankelijk verklaard. De klachtencommissie heeft geen aanbevelingen gedaan.
3. De gegronde klacht (uitspraak dd. 9-1-2018) betreft een casus waarin sprake is onvoldoende
veiligheid, onvoldoende persoonlijke verzorging en nalatigheid medisch zorg. De aanbevelingen
van de klachtencommissie over met name het melden en opvolgen van incidenten en calamiteiten
(procedure MIC) zijn ter uitvoering gebracht door de bestuurder.
Jaaroverzicht 2017
Aard melding van onvrede
Zorg en ondersteuning
Bejegening
Veiligheid
Persoonlijke problemen
Communicatie
Samenwerking
Overlast
Totaal

2017
17
10
2
13
3
10
1
56

2016
16
17

2015
11
14

2014
9
15

4
3
3
3
46

5
6
10
2
48

1
5
5
4
39

Ten opzichte van vorige jaren is er een stijging te zien. Twee opvallende stijgers: persoonlijke
problemen en samenwerking. Daarentegen is het aspect bejegening gedaald.
Overzicht uitgesplitst naar melder
Aard en melding van
Cliënt
onvrede 2017
Bejegening
Communicatie
Overlast
Persoonlijk probleem
Samenwerking
Zorg & ondersteuning
Veiligheid
Totaal

10
2
9
21

Medewerker

Verwant

5

5
2

7
2
1
15

Anders

1
1

3
1
6
17

1
3

Totaal

10
3
1
13
10
17
2
56

Het aantal meldingen door cliënten is toegenomen t.o.v. 2016 van 11 meldingen naar 21 meldingen
en voor verwanten is dit gestegen van 11 in 2016 naar 17 in 2017. De verklaring voor deze stijgingen
zou kunnen zijn een grotere zichtbaarheid van de cliëntvertrouwenspersonen bij cliënten.
De aard van de ondersteuning is divers geweest zoals: herstel van de communicatie, bemiddeling
opzetten tussen partijen, geven van voorlichting/ advies, empoweren van de melder, ondersteuning bij
klacht-/ probleem analyse en verwijzing.
Categorie ‘Anders’ omvat dit verslagjaar buurtbewoners en een belangenbehartiger van een cliënt.
Deze meldingen zijn doorgegeven aan de verantwoordelijke managers die vervolgens afgehandeld
hebben.
Op 31 december 2017 zijn nog 6 meldingen onder handen.
Zie voor een verdere uitsplitsing van klachten de bijlage bij hoofdstuk 2
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2.6

Commissies

Commissie Ethiek
In 2017 hebben De Passerel en Elver de Commissie Ethiek verlaten. Deze bestaat nu Siza en
Zozijn. De Commissie Ethiek legt verantwoording af aan de Stuurgroep die bestaat uit bestuurders
van de betreffende organisaties. De bestuurder van Zozijn is per 2017 de voorzitter van deze
Stuurgroep.
De Commissie Ethiek heeft tot doel zorgvragers, zorgverleners, verwanten, wettelijk
vertegenwoordigers en instellingen te helpen bij de bezinning op morele vraagstukken. Bij de
werkzaamheden vormen solidariteit met, betrokkenheid bij en respect voor de mens met een
beperking het uitgangspunt voor de Commissie Ethiek. De commissie voert de werkzaamheden uit
vanuit een visie op ethiek die is verwoord in het werkplan 2014-2016 en is uitgewerkt in een werkplan.
De samenstelling van de commissie is te vinden in de bijlage van hoofdstuk 2

Bestuurscommissies
Zozijn kent 4 bestuurscommissies (zie hoofdstuk Bestuur en toezicht).
De bestuurscommissie Zorg innovatie & Wetenschappelijk onderzoek (BZWO) brengt jaarlijks een
verslag uit.
De opdracht van de BZWO is het coördineren, stimuleren, bewaken van, en adviseren over
ontwikkeling en innovatie van:
 Zorgconcepten; waaronder het organiseren van de Vindingrijkheidsprijs
 (Wetenschappelijk) Onderzoek
 Kennis en competenties
 Methodieken.
De bestuurscommissie kent 4 werkgroepen: wetenschappelijk onderzoek, methodieken,
kennisontwikkeling en innovatie.
Werkgroep Methodieken
 Volgens de procedure om nieuwe en al gebruikte methodieken goed te beoordelen in samenhang
met de nieuwe zorgprogramma’s en de grondhouding is de methodiek SoNesTra onder de loep
genomen: een ondersteuningsprogramma dat door onder meer de gemeenten Zutphen en
Nijmegen verplict is gesteld. Deze methodiek is in 2017 opgenomen door de unit Opleiden.
 Er is gewerkt aan een overzicht van alle in gebruik zijnde methodieken binnen Zozijn.
Werkgroep Wetenschappelijk onderzoek
 De samenwerking met hogeschool Saxion is gecontinueerd. In 2017 zijn de onderzoeken naar
Middelengebruik bij cliënten met een licht verstandelijke beperking en naar Decubitus bij cliënten
met een intensieve zorgvraag uitgevoerd.
 Het onderzoek naar gebruik van De huisartsenpost buiten kantoortijden werd in het verslagjaar
voorbereid en start begin 2018.
 Het langjarige effectonderzoek naar de nieuwe Zozijn zorgprogramma’s liep door. Voor beide
zorgprogramma’s in het onderzoek heeft een meting plaatsgevonden.
 De tweede training praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek voor medewerkers van Zozijn is
gegeven. De training bestaat uit twee dagdelen en wordt uitgevoerd door docenten Saxion.
 Er is een extra lid toegevoegd aan de werkgroep om het proces rondom toestemming voor
onderzoek en het delen van onderzoeksresultaten verder te verbeteren.
Werkgroep Innovatie
 De wedstrijd voor de Zozijn Vindingrijkheidprijs is georganiseerd.
 De pilot op Anneriet met het programma IKiesz11 is afgerond.
 Door organisatorisch problemen aan de kant van de leverancier verliep de pilot moeizaam.
Desondanks zijn er, door de inzet van medewerkers Anneriet en van de Zozijnschool, mooie
resultaten geboekt bij de individuele cliënten.
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 Op het gebied van e-health en domotica is aansluiting gezocht bij de projectgroep Cliëntgebonden
Veiligheid. Vanuit de samengestelde werkgroep zijn meerdere kleine pilots gehouden om te zien of
bepaalde apparatuur een meerwaarde kan bieden. Dit
ging o.m. over de inzet van voicerecorders als
aanvullende diagnostisch instrument bij
slaapproblematiek en het gebruik van een wifi-camera
bij een cliënt met groot valgevaar. Daarnaast zijn twee
Nightwatches aangeschaft. Deze moeten de detectie
van epilepsie verbeteren en worden begin 2018
geleverd.
 Er is een plan gemaakt voor de oprichting van een
Zozijn Zorglab. In dit Zorglab zullen cliënten apps en
gadgets testen en zal een innovatieteam voorlichting
geven over de mogelijkheden van zorgtechnologie. (Het
Zorglab is in 2018 van start gegaan.)
Werkgroep KennisontwikkelingDe werkgroep heeft, in overleg met dienst PO&O, gewerkt aan het
‘borgen van kennis van vertrekkende medewerkers’. Hiertoe is een enquête uitgevoerd waarna het
voorstel is gedaan om een aantal vragen toe te voegen aan het formulier voor het exitgesprek. De
werkgroep maakt een overzicht te maken om de samenhang tussen alle ontwikkelingen op het brede
terrein van kennisontwikkeling in beeld te brengen.
De samenstelling van de commissie is te vinden in de bijlage van hoofdstuk 2

Cliënten UniekKado, Doetinchem,
beheren online cadeauwinkel grotendeels
zelfstandig.
Dit gaat met een online beheermodule die
Zozijn ontwikkelde samen met een lokaal
ICT-bedrijf.
Cliënten zetten de door cliënten
gemaakte producten op de foto,
bewerken de foto’s en maken een
productomschrijving. Voorraden aanvullen,
facturen maken, doen ze zelf of met
minimale begeleiding.
De training werd gedaan i.s.m. de Zozijn
School.

Reinoud Lammers aan het werk, met
begeleider Joris Vos op de achtergrond.
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3.

De medewerker

3.1

De Ondernemingsraad

Openstelling cliëntportal Residentweb
Evenals in 2016 was in 2017 het ECD onderwerp van gesprek. Het digitaal openstellen van het cliënt
portaal leidde tot bezwaren van, voor en door medewerkers. De OR meldde de bestuurder dat de
wijze waarop in het programma gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens, zonder wetenschap of
instemming van medewerkers, onwettelijk en onwenselijk is. Dit is inmiddels erkend en wij ontvingen
in december van de bestuurder een instemmingsverzoek. Dit bleek echter voor de OR onvoldoende
tegemoet te komen aan ingebrachte bezwaren.
Wij achten toegang tot eigen gegevens, voor cliënten en daartoe gemachtigde verwanten een goede
zaak. Dit mag echter niet ten koste gaan van privacy voor medewerkers. De OR ziet uit naar een
voorstel met herleidbaarheid in de vorm van een 2-trapsraket. In 2018 hopen we tot afronding te
komen.
Strategisch Personeelsbeleid
(Voortkomend uit informeel overleg van OR met bestuurder van nov. 2016.)
Wij hebben in 2017 een overzicht opgesteld van de meest in het oog springende punten die binnen
Zozijn m.b.t. (strategisch) personeelsbeleid aandacht behoeven. De inhoud van dit overzicht is tot
stand gekomen mede in samenspraak met collega’s buiten de OR en directeur PO&O. December
2017 hebben we het plan formeel aangeboden aan de bestuurder ter bespreking in het MO.
Achterkant - Binnenkant - Optimalisering administratieve processen
De OR is geïnformeerd over het takenpakket van de Stuurgroep Achterkant en het door de
Stuurgroep geschreven transitieplan. De OR heeft geen adviesrecht op het ontwerp van de processen
maar wel op de daaropvolgende inrichting van de organisatie. Wij zijn meegenomen in processen en
aandachtspunten. Vervolgens hebben wij van dichtbij de aanpak en werkwijze kunnen ervaren in de
diverse projectgroepen. We hebben met name en herhaald aangedrongen op een goed en overwogen
implementatieproces, zeker gezien de ervaringen hiermee in voorgaande jaren.
Samenhangend Plan t.b.v. bezuinigingen overhead, later genoemd organisatorische
veranderingen Overhead
In juni ontving de OR hierover een adviesaanvraag. Wij gaven in ons uitgebrachte advies o.a. aan dat
de door deze veranderingen bespaard gelden maximaal terug moeten stromen naar het primair
proces (aan te tonen via kaderbrief, begroting en exploitatie). Ook is afgesproken dat de Enquête
Berenschot 2015 (0-meting) m.b.t. administratieve werkbelasting eind 2018 herhaald zal worden.
.

De OR in 2017, van links naar rechts
Lysanne van der Donk, Bart Velthuis, Johan
Zweerink, Stefan Coenen, Ron Jongepier, Marjolein
Willemsen (vz), Gerjan Vrugteveen, Wilma Stronks,
Janita van Keulen, Ciska Bruil, Hannie Elfrink
(ambt.secr.), Joost Kemeling en Elsbeth Lamers.
Op de foto ontbreken; Aniek Willemsen, Maaike
Baars en Maarten Krooshof
Daarna hebben we onze zorg uitgesproken en aandacht gevraagd voor de implementatie. Ook
verwacht de OR maximale inspanning van de organisatie voor een goed perspectief voor de
medewerkers die boventallig worden door dit plan.
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OR-contacten
 Medewerkers Regio Administratie zochten contact met de OR naar aanleiding van de
organisatieveranderingen door de procesoptimalisatie. Wij meldden vervolgens bestuurder en
directeur PO&O dat collega’s behoefte hadden aan toegankelijker informatie, dit werd
georganiseerd.
 Huishoudelijk medewerkers: Het door Zozijn opgestelde Verbeterplan huishoudelijke en
schoonmaakfunctie leidde ertoe dat de OR signalen bereikten dat betrokken medewerkers in de
regio Oost-Veluwe onvoldoende duidelijkheid hadden over hun positie nu en in de toekomst. Dit is
voorgelegd in de Overlegvergadering en leidde ertoe dat er individuele gesprekken met de
huishoudelijk medewerkers zijn gevoerd en waar nodig concrete procesafspraken zijn gemaakt
over de uitvoering van dit plan.
 OR Nieuws; vanaf 2016 mailen wij een kort OR Nieuws aan alle medewerkers over wat er speelt.
Dit wordt door collega’s erg op prijs gesteld.
 Andere gesprekspartners: de vakbonden, OR leden van collega-instellingen, bijeenkomsten met de
contactpersonen (3 x per jaar, geven zowel de OR als de collega’s onderling veel inzicht)
 Ook is er op regelmatige basis contact met (een delegatie van) CCR en CVR.

Na jarenlang het gezicht te
zijn geweest van het
kledingatelier van regio
Oost-Veluwe gaan Toos
Tieleman en Lidy Hafkamp
met pensioen.
Lidy heeft 43 jaar in het
kledingatelier gewerkt en
Toos 32 jaar.
Al die jaren hebben zij zich
met veel passie ingezet voor
onze cliënten. Zij
vermaakten kleding,
maakten aangepaste
kleding, kochten kleding en
aangepaste kleding in en
verzorgden het linnengoed
voor regio Oost-Veluwe.
Goed werkgeverschap en dienstroosters
Begin 2017 ontving de OR ter info het projectplan; ‘Goed werkgeverschap en dienstroosters’. Daarin
werd geconstateerd dat de nu gehanteerde roostersystematiek verbetering behoeft en wordt een
aanpak beschreven om een gezonde balans tussen werk en privé te ondersteunen. Wij werden
gevraagd om 2 leden af te vaardigen in de klankbordgroep. Hoewel we daar positief op hebben
gereageerd, heeft dit helaas niet tot actieve deelname geleid. Het project is inmiddels wel op een
aantal onderdelen van start gegaan.
Raad van Toezicht
De OR en Raad van Toezicht spreken elkaar ieder jaar in maart over de meest in het oog springende
zaken.
(on)Veiligheid regio Oost-Veluwe
In 2017 bereikten de OR een aantal signalen dat medewerkers, met name werkzaam in de intensieve
begeleiding in regio Oost-Veluwe, zich onveilig voelen. Men noemde hiervoor diverse oorzaken. Het
laatste kwartaal leidde m.n. het niet goed/slecht werkend alarmeringssysteem tot grote zorg. Wij
hebben dit ingebracht in alle overleggen waar wij de verantwoordelijken spraken maar de aanpak
leidde niet tot de nodige en gewenste dekking.
De bestuurder besloot daarop in december om alle woningen intensieve begeleiding (ib) op het
Lathmer-terrein met een portofoon uit te rusten.
Inmiddels bleek er, naast de systemen, al langere tijd ook sprake te zijn van andere vormen van
onveiligheid, met name onder ib-medewerkers. Wij besloten daarop dit nader te onderzoeken. Na
overleg met de bestuurder konden alle betrokken medewerkers worden benaderd. Hen werd
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gevraagd of zij bereid waren om de OR te informeren over hun ervaring en beleving betreffende
(on)veiligheid. Wij kregen veel reacties en – om het onderzoek een breder perspectief te geven – zijn
ook andere geledingen verzocht om deel te nemen.
De gesprekken (individueel of in groepsverband) vonden eind 2017, begin 2018 plaats.
De uitkomsten worden in maart 2018 gedeeld met de bestuurder tijdens het BenenOpTafel-overleg.
Medewerkersonderzoek (MWO) 2017
In navolging van 2015, is in 2017 opnieuw een MWO gehouden. Op ons verzoek zijn er vragen
toegevoegd. Ook is op ons verzoek de mogelijkheid geschapen om, als daar bij teams behoefte aan
mocht bestaan, de uitkomsten door of in aanwezigheid van een objectief persoon te bespreken.
In het gelijktijdig gehouden cliënten onderzoek zijn, ter vergelijking van de beleving, enkele
overeenkomende vragen opgenomen als in het MWO.
Wij hopen dat de uitkomsten actief en uitnodigend in team overleggen aan de orde komen, er
gezamenlijk speerpunten worden geformuleerd en deze in goede sfeer tot verbeteringen zullen leiden.
Werkkostenregeling
De OR maakt in 2017 en 2018 deel uit van de werkgroep WKR. Medewerkers zijn met een enquête
benaderd en betrokken bij de mogelijke keuzen. Een definitieve afstemming, instemming en invulling
volgt in 2018.
Hoe volgt de OR de ontwikkelingen?
Omdat er erg veel processen gelijktijdig spelen en verbinding met elkaar hebben, willen OR en
bestuurder elkaar graag over en weer informeren en de ontwikkelingen van dichtbij volgen. Daarom
wordt afgesproken om m.b.t. de adviesaanvraag SamenHangendPlan organisatorische veranderingen
overhead, de optimalisering administratieve processen, de voortgang projecten Achterkant en
Binnenkant, enz. de commissies A en ICT in te richten.
Met ingang van september 2017 start de tweewekelijkse Cie Achterkant, waarin naast een delegatie
van de OR ook Marcel Wijnands, Marlies Bosch en Stefan Adema deelnemen. De Cie ICT komt
maandelijks bijeen en bestaat uit 4 OR leden, Dirk Venema, Hans de Groot en/of Wilko Brom. De
gesprekken zijn praktisch, kritisch en verhelderend van aard.
Onderwerpen waarover de
Ondernemingsraad in 2017 advies dan
wel instemming werd gevraagd door de
bestuurder
Instemming
Instemming
Instemming
Advies
Advies

Procedure werving nieuw lid Raad van
Toezicht
Aangepaste PBL regeling
Vervoer cliënten door medewerkers
Schrappen directeursfunctie,
Stelselwijziging/projecten
Samenhangend Plan tbv organisatorische
veranderingen Overhead

Verkreeg OR instemming
Verkreeg OR instemming na aanpassing
Afgehandeld in 2018
OR had geen bezwaar

Adviescommissie benoeming zorgdirecteur
Liemers/Achterhoek
Adviescommissie benoeming tijdelijk
zorgdirecteur Graafschap/Salland
Adviescommissie benoeming zorgdirecteur
Graafschap/Salland
Werkkostenregeling

Instemming
Instemming
Advies ongevraagd

Vernieuwde Klachtenregeling cliënten en
verwanten Zozijn
Openstelling cliënten portaal
Doorberekenen waskosten

OR bracht advies uit, de daarin genoteerde
afspraken zijn door bestuurder
onderschreven en overgenomen
Benoeming positief

OR geen bezwaar
Benoeming positief
Ontving OR ter info. Instemmingsaanvraag
wordt verwacht, evenals
afhandeling/instemming door OR in 2018
OR is akkoord
Door OR afgewezen, nieuw voorstel wordt
verwacht
OR adviseert Zozijn de reële was kosten,
zoals genoemd in de richtlijnen, bij de
cliënt in rekening te brengen. De huidige
1/3 doorberekening van werkelijke kosten
acht de OR onvoldoende
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Instemming
OR
initiatieven,
gemeld aan
bestuurder

Op onderdelen van de WKR

Completering volgt in 2018

 Flexwet; extra inspanning is nodig mbt
flexwet tbv medewerkers primair proces.
 Transitieplan; voeg
evaluatie/bijstuurmomenten toe, borg
inbreng van medewerkers uit de praktijk,
beschrijf gewenste output.
 Aandacht voor het WGA (= Wia) hiaat.
 OR vraagt bestuurder akkoord op
geactualiseerd OR reglement.
 Uitgaande van de Zozijn inspanning om
nadrukkelijk in te zetten op
kostenbesparing, adviseert de OR de
bestuurder om reële was kosten in rekening
te brengen bij de cliënt.

De samenstelling van de OR is te vinden in de bijlage van hoofdstuk 3

3.2

Rond de medewerker van Zozijn

Zozijn werkt met professionele medewerkers in een leerrijk werkklimaat en zorgt ervoor dat de
capaciteit aan beschikbare medewerkers voldoende is. Deze medewerkerdoelstellingen hebben
geleid tot de volgende activiteiten en resultaten. De reguliere werkzaamheden zijn onvermeld gelaten.
Personele bezetting
In 2017 is het vraagstuk van vinden en binden van voldoende en gekwalificeerde medewerkers weer
een uitdaging geworden. Zozijn slaagt er in om vacatures nog goed in te vullen (vacatures op zeer
specialistische groepen niet meegeteld). Maar worden wij tegelijkertijd geconfronteerd met een krappe
en meer concurrerende arbeidsmarkt in de zorg. Medewerkers kunnen weer meer kiezen bij wie ze
willen werken. Gespecialiseerde medewerkers worden tevens actief benaderd door uitzendbureaus of
collega-organisatie om de overstap te maken.
De uitstroom van medewerkers is toegenomen bij Zozijn vanwege ontwikkelingen als veranderende
complexere zorgvraag: waar medewerkers niet altijd voor kiezen, krappere arbeidsmarkt: andere
werkgevers hebben ook mogelijkheden, ouder wordende medewerkers: die kiezen om vroegtijdig
afscheid te nemen.
Instroom- en uitstroomcijfers en verzuimcijfers zijn te vinden in de bijlage, in hoofdstuk 3
Regio Oost-Veluwe bevindt zich met haar specialistische zorg het meest in de concurrerende markt
om medewerkers en is in de tweede helft van 2017 meerdere projecten gestart o.a. om een
aantrekkelijke werkgever te blijven. De eerste resultaten van deze projecten zijn zichtbaar. Enkele
voorbeelden zijn:
 Grotere dienstverbanden aanbieden
 Medewerkers in staat stellen een hoger gekwalificeerd diploma te halen in een samenwerking van
Zozijn met het Roc Twente
 Vakinhoudelijk een zeer uitdagende omgeving met nieuwe kennis en methodieken aanbieden
 Zozijn promoten via digitale marketing.
Medewerkersonderzoek
In oktober is er zowel een medewerkerservaringsonderzoek als een cliëntentevredenheidsonderzoek
gehouden.
Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de medewerkers zich betrokken en bevlogen voelt.
Er was een respons van 63% (t.o.v. 55,6% in 2015) en de algemene tevredenheid over Zozijn is 7.1,
hetzelfde als in de vorige meting (2015). De medewerkers scoren 7,6 op betrokkenheid en eveneens
7,6 op bevlogenheid.
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Twee teams van leerlingen van
praktijkschool Pronova hebben tijdens
hun stageweek de handen uit de
mouwen gestoken bij zorgaanbieders
Estinea en Zozijn. De jongeren zetten bij
Zozijn (CAC Hilgelo) een blokhut in
elkaar, waar de medewerkers hun
spullen in kunnen zetten.
Present verbindt vrijwilligers aan mensen
in een kwetsbare situatie en brengt
daarmee ontmoetingen tot stand’

Enkele algemene uitkomsten: de respondenten ervaren een goede werksfeer in hun team, met een
goede basis voor feedback geven. Meer medewerkers ervaren vertrouwen en verantwoordelijkheid
van hun leidinggevenden. Op een aantal werkplekken scoren de werkplek, het klimaat en de veiligheid
onvoldoende en daar worden de werkomstandigheden fors verbeterd. Hoewel de interne
klantgerichtheid met 7,7 best hoog is, kan de samenwerking met andere teams verbeterd worden.
Bijna 60% van de medewerkers scoort 'goed' op de werkdruk, wat ook betekent dat er werk aan de
winkel is.
Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is een zeer belangrijke ambitie van Zozijn waar op
verschillende manieren aandacht voor is en acties op ontwikkeld zijn en worden. De veiligheid en
kwaliteit van zorg in het leven en werken van cliënten en medewerkers steunt voor een belangrijk
deel op duurzaam inzetbare medewerkers. Deze ambitie is tegelijkertijd een uitdaging in tijden van
complexere zorg, behoefte aan specialistisch gekwalificeerde medewerkers in een krappere
arbeidsmarkt, bezuiniging op de tarieven, stijgende werkdruk en de ouder wordende medewerker. Dit
heeft geresulteerd in een langzaam verder oplopen van met name het langdurig verzuim. In 2018
gaan we onze aandacht voor duurzaam inzetbare medewerkers verder intensiveren.

28 huishoudelijk medewerkers uit de regio
Salland/de Graafschap behaalden hun
diploma voor de Basisopleiding
Schoonmaken + de Module
Gezondheidszorg. En bij het behalen van
een diploma hoort natuurlijk een feestelijke
uitreiking. Die vond in mei plaats in
Dagcentrum De Oever in Lochem.

Zozijn heeft in 2017 ten behoeve van duurzame inzetbaarheid van medewerkers geïnvesteerd in:
 Scholing (zie hierna).
 Teamontwikkeling en -reflectie en coaching.
 Bezuinigen op de overhead waardoor er meer geld ( 1M€) vrij komt vanaf 2019 voor de zorg.
 Bewust, na overleg en vrijwillig afscheid nemen van medewerkers.
 Uitbreiding uren bedrijfsarts ten einde managers en medewerkers goed te kunnen adviseren over
re-integratie.
 Project Zozijn Vitaal (zie hierna).
Duurzaam inzetbare medewerkers is een meerjarige doelstelling. We verwachten in 2018 een daling
van het verzuimcijfer te zien.
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Vitaliteit
In 2017 is een werkgroep aan de slag gegaan met duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid
is een breed begrip, de werkgroep richt zich op vitaliteit (dit
betekent: levenskracht) onder de noemer: Zozijn Vitaal.
Om medewerkers echt datgene te bieden waar zij zelf van
aangeven dat hen dat helpt voor de eigen vitaliteit, is een
behoeftepeiling uitgezet in de zomer van 2017.
Met de voorzieningen en activiteiten die daar het meest uit naar
voren kwamen, is de werkgroep aan de slag gegaan om te
komen tot een aanbod van workshops en trainingen.
Dit aanbod zal vanaf 1 januari 2018 worden aangeboden en bestaat workshops zoals: yoga,
mindfulness, stressherkenning & crisishantering, ontspanningstechnieken en een training Grenzen
Stellen.
Het doel van Zozijn Vitaal, is
medewerkers uit te nodigen
en in de gelegenheid stellen
om eigenaarschap op te
pakken om duurzaam
inzetbaar te zijn en te blijven.
Met een totaal aanbod van
faciliteiten en activiteiten
kunnen medewerkers
kennismaken met (andere)
manieren van werken aan
hun vitaliteit.
Door deze nieuwe
ervaringen en informatie
willen we medewerkers
stimuleren de aandacht voor
de eigen vitaliteit te borgen
in het dagelijkse leven.

Zozijn Mobiliteitscentrum (ZMC)
Het ZMC is in 2017 uitgebreid betrokken geweest bij de uitvoering van het Samenhangend Plan
Overhead. Met betrokken medewerkers hebben we gesprekken gevoerd, er is ze advies, coaching en
begeleiding geboden om zo voor iedere medewerker een passende oplossing te vinden.
In 2017 hebben zich 30 medewerkers gericht tot het ZMC met een loopbaanvraag. Medewerkers zien
hun werk veranderen en vragen zich in toenemende mate af of ze nu of op termijn nog wel op de
juiste plek en in de juiste functie zitten. Ook medewerkers die toe zijn aan een nieuwe uitdaging wisten
de weg naar het ZMC te vinden om hen te kunnen begeleiden. Niet alleen rechtstreeks vanuit de
medewerker maar ook via managers kwam de toenemende vraag om met het ZMC iets te betekenen
voor een medewerker met een loopbaanvraag.
Het ZMC heeft vervangende werkzaamheden geregeld voor een tiental re-integratiekandidaten eerste
spoor.
Uitvoering Samenhangend Plan Overhead
In 2017 werd het 'Samenhangend Plan Overhead' uitgevoerd en daarmee samenhangend zijn er
veranderingen in de administratieve functies en overige overhead doorgevoerd. Het doel is
medewerkers in het primaire proces beter te ondersteunen bij hun administratieve taak en te
bezuinigen op de ondersteunende diensten. Vooral voor medewerkers van wie de functie verdween
en hun directe collega's waren de gevolgen van de veranderingen ingrijpend.
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Van 43 medewerkers is op basis van het Samenhangend Plan Overhead de functie komen te
vervallen. 14 van hen hebben gebruik gemaakt van de premobiliteitsregeling en hebben Zozijn voor 1
oktober 2017 verlaten. Door verschillende regelingen, gesprekken en maatwerkoplossingen hebben
we voor 22 medewerkers een passende oplossing gevonden.
Voor 7 medewerkers is ondersteuning op maat ingezet om van werk naar werk te komen.
Over het proces vond nauw overleg plaats met de Ondernemingsraad en werden de vakbonden op
hoofdlijnen geïnformeerd.
Formeel is de regio-administratie van Zozijn per 1 december opgeheven. Niet alles verandert direct.
Tot 1 april 2018 is er nog een overgangsperiode waarin lopende zaken worden afgehandeld, gestart
wordt met het werken in een nieuwe applicatie en waarin nieuwe functies een plek krijgen.
Daarnaast is het managementteam van Zozijn teruggebracht van 8 directeuren naar 7.
Optimalisering werkprocessen
In het eerste kwartaal van 2017 zijn ontwerpteams met een brede vertegenwoordiging uit de
organisatie aan de slag gegaan om te beschrijven hoe de werkprocessen gericht op
productieregistratie (verdeeld naar verschillende productgroepen) en personeelsplanning (ambulante
en groepsgerichte planning) eruit moeten zien.
Vervolgens is onderzocht welke applicatie hierbij het beste kan ondersteunen. Er is een selectieproces
doorlopen waarbij een applicatie is gekozen die de productieregistratie en het ambulant plannen
optimaal kan ondersteunen. Vanaf de zomer zijn implementatieteams aan de slag gegaan met de
voorbereidingen voor het introduceren van de nieuwe werkwijze, het inrichten van de applicatie die
hierbij ondersteunt en het testen van de verandering in de praktijk. Vanaf 1 januari 2018 werken de
teams op basis van de nieuwe werkwijze.
Medewerkers hebben meer regie en zicht op de registratie die wordt uitgevoerd en er zijn minder
schakels in de verwerking van gegevens. Dit komt de kwaliteit van de registratie en de efficiency ten
goede. Ambulant werkende medewerkers kunnen hun ambulante werktijd en geleverde
dienstverlening kwijt in één systeem wat tijd gaat besparen en waardoor fouten in registratie beter
kunnen worden opgemerkt.

Les van de Ronnie Gardiner Methode (RGM).
Josien Hijink (links) en Marieke de Koning
leren cliënten met NAH te stimuleren om hun
hele lichaam én brein tegelijkertijd te
gebruiken. Hierdoor ontstaan nieuwe en
betere verbindingen in de hersenen. De lessen
zijn in 2017 gegeven in Doetinchem en
Doesburg.

BIG-registraties
De kernpunten van het BIG-beleid zijn:
 We toetsen de kwaliteit van het professioneel handelen systematisch. De hierbij gehanteerde
methodieken en criteria zijn zeer duidelijk omschreven.
 Op basis van metingen vindt analyse plaats: toetsen van professioneel handelen.
Wij registreren de bevoegd- en bekwaamheden conform de BIG-regeling in het personeelssysteem.
Eveneens worden het beleid en de regelgeving rond de herregistratie BIG uitgevoerd en
geregistreerd. Via de kwartaalrapportages monitoren we of de BIG-registraties actueel zijn.
Veiligheid en gezondheid
Zozijn werkt met het veiligheidsplan Veilig denken en doen I 2.0. In dit plan beschrijven we het
veiligheidssysteem waarmee Zozijn continu risico’s signaleert, verbeteringen doorvoert en beleid
vastlegt, evalueert en aanpast. De visie, het beleid, de organisatie en de cultuur zijn voorwaarden voor
de risico-inventarisaties en de incidentmeldingen en de continue verbeteringen. We hebben gekozen
voor een integrale benadering van veiligheid: de veiligheid van medewerkers, cliënten en omgeving
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hangt op elke concrete woon- en werkplek van Zozijn sterk samen. Deel II is een concrete uitwerking
van het veiligheidsplan.
In het afgelopen jaar hebben we meer aandacht besteed aan het aangaan van de dialoog met de rest
van de organisatie en de bewustwording van de grondhouding.
De samenwerking door de dialoog aan te gaan heeft onder andere geleid tot:
 Een nieuw protocol handhygiëne en de implementatie daarvan.
 Het opstellen van een infectiebeheersplan.
 De deelname aan de werkgroep Zozijn Vitaal.
 De scholing op de werkvloer bij een innovatie op het gebied ter voorkoming van fysieke belasting
bij het aantrekken van steunkousen.
 De omzetting van portofonie naar telefonie voor calamiteiten.
 De hercertificering van de brandmeldinstallaties in samenwerking met de brandweer.
Er zijn maar liefst 114 BHV trainingen gegeven in 2017 aan 889 deelnemers. Dit komt nagenoeg
overeen met 2016 (2% minder mensen, 0,4 % minder training). Naast de BHV-trainingen aan
medewerkers hebben we op diverse locaties informatiemomenten georganiseerd voor cliënten over
brandveiligheid. Extra aandacht is geweest voor het goed en degelijk gebruik van haspels en
verlengsnoeren.
Per 1 juli 2017 zijn een aantal zaken in de Arbowetgeving aangescherpt. Zozijn heeft de eerste
wijzigingen conform wet- en regelgeving doorgevoerd. Het gaat dan om wijzigingen die betrekking
hebben op de positie van de preventiemedewerker en de contracten en samenwerking met de
bedrijfsartsen, en zal deze nader bijstellen waar nodig.
Eind 2017 heeft de unitleider Arbo Thom Koetsier zijn vertrek aangekondigd om te starten met een
nieuwe uitdaging. Per februari 2018 is Hanneke te Beest de unit komen versterken als Manager Arbo.

Ook cliënten haalden diploma’s in 2017. De deelnemers van Groen en Dier (regio Salland) zijn
getraind in het veilig werken met gereedschappen. Hulsman Bouwplus heeft deze training verzorgd.
Alle deelnemers ontvingen het certificaat ‘Vakvaardigheden in de houtbewerking gericht op veilig
werken’ ontvangen. Zij kregen deze uitgereikt door Paul Hulsman, de trainer.
Samenwerking met andere werkgevers
Zozijn werkt samen met andere werkgevers in meerdere werkgeversnetwerken. Uiteraard is er
samenwerking met collega zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg via de branchevereniging
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Op het terrein van beleidsontwikkeling en de
arbeidsvoorwaarden zoeken wij actief de samenwerking.
Zozijn is aangesloten bij twee Werkgeversverenigingen, WGV Werkgeversvereniging Oost Zorg &
Welzijn (Overijssel, Twente en een deel Gelderland) en bij WZW Werkgeversvereniging Zorg &
Welzijn Gelderland. Deze verenigingen opereren als een kennismakelaar, vooral op het terrein van de
personeelsvoorziening en het arbeidsmarktbeleid, voor de sectoren Zorg en Welzijn. Wij maken
gebruik van de daar aanwezige kennis en van de praktisch operationele ondersteuning op het terrein
van de personeelsvoorziening in brede zin. En in het bijzonder als het gaat om de aanpak van de te
korten op de arbeidsmarkt.
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Zozijn neemt actief deel aan de Gelderse Matchtafel. Verschillende organisaties uit verschillende
sectoren komen bij elkaar om te verbinden, elkaar te vinden in de regio en natuurlijke het matchen van
medewerkers aan vacatures.
Zozijn is een zorgaanbieder met een sterk lokaal netwerk. In dit kader zoeken we ook de
samenwerking met de werkgevers in de gemeente Voorst. Deze werkgeversvereniging richt zich op
alle branches en verstrekt de aangesloten leden een platform voor communicatie met de lokale
gemeenschap. Gezond ondernemen is daarbij een hoofdthema.
Opleiden
Het jaar 2017 stond wat betreft de unit opleiden van Zozijn in het teken van Leren in dialoog =
Doorontwikkelen vanuit ontmoeting.
De basis hiervoor zijn de strategische speerpunten:
 Vakkundige medewerkers die handelen vanuit de grondhouding
 Methodisch werken en handelen vanuit de dialogische relatie.
Deze strategische speerpunten vormden het vertrekpunt om in de dialoog met management en
medewerkers een opleidingsprogramma te ontwikkelen wat vanuit het Project Binnenkant
(grondhouding, zorgprogramma’s en methodisch werken) aansluit bij de behoeften van de
medewerkers van verschillende doelgroepen.
Dit heeft geleid tot 1990 medewerkers die binnen Zozijn succesvol een workshop, training, cursus
en/of opleiding hebben afgerond. Daarbovenop hebben nog 448 medewerkers met succes een elearning cursus binnen Zozijn gevolgd.
Opnieuw heeft een groot gedeelte van deze opleidingen plaatsgevonden in het Opleidingscentrum
van Zozijn in Voorst, dat in 2017 een bezettingspercentage had van 60%.
Dit opleidingsprogramma is aangeboden naast de sectorale en regionale opleidingsactiviteiten in het
kader van de zorgprogramma’s Terts en Kwint, de implementatie van de grondhouding en de
implementatie van het computerprogramma ONS.
Het opleidingsoverzicht is te vinden in de bijlage, hoofdstuk 3
Opleidingsprogramma
Voor de deskundigheidsbevordering heeft de unit opleiden in 2017 het bestaande
opleidingsprogramma verder ontwikkeld en uitgebreid. Tegelijkertijd heeft de laatste lichting
plaatsgevonden van de interne Bedrijfsopleiding (interne basisopleiding voor medewerkers primaire
zorg van in totaal 8 maanden).

Dit heeft onder
andere geleid tot:
Afronding van de
interne
Bedrijfsopleiding,
waarbij
in 2017 de 13e en
laatste lichting
heeft plaatsgevonden en nog
44 medewerkers
het brancheerkende certificaat
hebben
behaald.
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Ter vervanging van de Bedrijfsopleiding heeft de unit opleiden een introductietraject voor nieuwe
medewerkers ontwikkeld en dit ingebed in een scholingsplan.
Onderdeel van het introductietraject is een training Introductie Zozijn en een training Methodisch
betekenis geven. De eerste trainingen Introductie Zozijn zijn eind 2017 al gegeven.
Het scholingsplan zag er in 2017 als volgt uit:
Scholingsprogramma Zozijn

-

-

-

Thematisch /
doelgroepgericht
scholingsaanbod
Op vraag van
directeur of manager
Blended learning (elearning i.c.m. contact
onderwijs) waar
mogelijk
Evt. m.b.v. e-learn
webshop VGN
Evt. combinaties
dagbesteding/wonen
Maatwerk
mogelijkheden
Evt. in combinatie
met teamcoaches

- Verplicht voor nieuwe
mw’s primaire zorg
met AO min. 6
maanden en > 35 %
- Regelmatig aanbod

- Verplicht voor alle
nieuwe mw’s met AO
min. 6 maanden
en > 35 %
- Regelmatig aanbod
- Vrijwilligers?

= scholingsaanbod met een verplichtend karakter m.b.v. “pool” interne opleiders; geen kostprijs
= scholingsaanbod met kostendekkende tarieven
+ voor alle scholing geldt: verleturen voor kosten van de betreffende RVE
Versie 20170914

 Op het gebied van wettelijk verplichte scholingen zijn de volgende trainingen uitgevoerd:
· 1 training in het kader van de wet Bopz.
· Training Onbeperkt Vrij Zijn, waarbij de deelnemers vanuit een gelijkwaardige dialoog met de
cliënt onbevooroordeeld onderzoeken hoe vrijheidsbeperking zoveel mogelijk vermeden kan
worden; deze training is in 2017 4 keer uitgevoerd.
· 4 trainingen voor aandachtsfunctionarissen wet BIG.
· 16 medicatiescholingen, waaraan ook 16 medewerkers van een collega-zorginstelling hebben
deelgenomen.
· 19 trainingen in het kader van de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; deze
training bestaat uit een E-learning deel en een deel contact onderwijs met behulp van een
trainingsacteur. Deze training wordt uitstekend beoordeeld, omdat de realistische oefensituaties
goed aansluiten bij de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers, ook aansluiten op de
grondhouding en de dialoog van Zozijn èn het wettelijke kader van deze scholing.
· 114 BHV trainingen (gegeven door Arbo-medewerkers) aan 889 deelnemers.
 Ontwikkeling van maatwerk trainingen in het kader van de Grondhouding voor stafdiensten en het
ontwikkelen van materiaal ter ondersteuning van de implementatie van de grondhouding in regio’s
en sectoren (via de Ontwikkelgroep Grondhouding).
 Eind 2017 heeft de unit opleiden binnen korte termijn effectief bijgedragen aan het opleiden van
interne trainers voor het computerprogramma ONS en de organisatie en logistiek van de trainingen
voor management en eindgebruikers van het programma ONS. De uitvoering van deze trainingen
vonden doelgroepgericht plaats binnen regio’s, sectoren en stafdiensten van Zozijn, met als
resultaat dat het programma ONS in 2018 daadwerkelijk gebruikt kan worden door de
medewerkers van Zozijn.
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 Op 7 juli 2017 hebben 8 Zozijn collega’s hun Mbo-4 diploma Persoonlijk Begeleider (uitstroom
Specifieke doelgroepen) in ontvangst mogen nemen op het ROC van Twente in Hengelo. Dit nadat
ze in 14 maanden tijd een in-company maatwerk Mbo programma hadden gevolgd in aansluiting
op de Bedrijfsopleiding van Zozijn.
Vanwege het succes van dit
programma, zijn er in 2017 zelfs 2
nieuw Mbo-lichtingen binnen Zozijn
gestart.
Op 1 september zijn er 16 nieuw
aangenomen BBL-leerlingen voor
de regio Oost-Veluwe gestart met
de opleiding Persoonlijk begeleider
Gehandicaptenzorg niveau 4
(uitstroom specifieke doelgroepen).
Zij volgen een volledig 3-jarig Mbotraject in company binnen Zozijn
wat door het ROC van Twente
wordt uitgevoerd.En op 3
november 2017 zijn er 19
medewerkers van Zozijn gestart
met het derde Mbo maatwerk
traject, wat hen in staat stelt om, in
aansluiting op het certificaat van
de Bedrijfsopleiding, binnen een
jaar een rijks-erkend Mbo-4
diploma Persoonlijk begeleider
Gehandicaptenzorg te halen.
Ook deze scholing wordt binnen
Zozijn uitgevoerd door de
enthousiaste en vakkundige
docenten van het ROC van
Twente.

 In 2017 heeft de unit opleiden ook een nieuw opleidingstraject ontwikkeld en opgestart om
medewerkers van de Nachtdienst binnen Zozijn breder (voor verschillende doelgroepen) inzetbaar
te maken.
 Er heeft 45 maal een training Cliëntportaal rapportage plaatsgevonden. Deze training geeft
medewerkers vaardigheden om rapportages in het ECD toegankelijk te maken voor de cliënt/
wettelijk vertegenwoordiger en transparant te zijn over de geleverde zorg en dienstverlening.
 Het Leerlingstagebureau van Zozijn (onderdeel van de unit opleiden) heeft in 2017 de matching
van zo’n 235 leerlingen en stagiairs georganiseerd. Om dit meer gestroomlijnd te laten verlopen,
zijn er centrale intake dagen georganiseerd en is er meer dan voorgaande jaren met
onderwijsinstellingen afgestemd om de stageplekken te laten voldoen aan de eisen en
kwalificatiedossiers van alle nieuwe opleidingen. Hiermee voldoet Zozijn ruimschoots aan de in de
CAO vastgestelde norm van 4 % leerlingen/stagiairs in de personele formatie. Om deze leerlingen
en stagiairs goed te kunnen begeleiden, heeft het Leerlingstagebureau in 7 trainingen 70 extra
werkbegeleiders opgeleid.
 In 2017 heeft een brede projectgroep een selectieproces uitgevoerd voor de aanschaf van een
Learning Management Systeem (LMS). Op basis van dit selectieproces heeft Zozijn besloten een
LMS aan te schaffen, dat in 2018 wordt ingevoerd.
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Blijven bouwen aan vertrouwen & veiligheid
Het programma Agressiepreventie en -hantering (APH) hebben we in 2017 verder afgestemd met de
grondhouding en de zorgprogramma’s van Zozijn. De verwachting is dat dit in 2018 wordt afgerond.
Daarnaast vonden er meer maatwerkscholingen plaats binnen het programma APH, waarbij in 2017
voor het eerst coaching-on-the-job met behulp van gelicenseerde Zozijn trainers binnen voorzieningen
is uitgevoerd.
Het belang dat wij hechten aan maximale veiligheid en gezondheid voor cliënten en medewerkers in
situaties waar sprake is van (dreigend) agressief handelen, blijkt uit het aantal trainingen dat de unit
opleiden binnen dit programma in 2017 heeft gerealiseerd: 87 en dat is het hoogste aantal trainingen
op het gebied van agressiepreventie en -hantering sinds de start van het programma. Wij blijven
bouwen aan vertrouwen.
 Er zijn 11 driedaagse basistrainingen verzorgd. Deze training is verplicht gesteld voor
medewerkers die werken met begeleidingsintensieve cliënten. In totaal hebben 98 medewerkers
deze driedaagse training succesvol afgerond.
 De tweedaagse basistraining, voor medewerkers die
incidenteel in aanraking komen met (mogelijk) agressief
handelen, is 3 maal uitgevoerd. In totaal hebben 28 medewerkers deze tweedaagse training afgerond.
 Er zijn 45 herhalingstrainingen in teams georganiseerd,
voor in totaal 432 medewerkers die eerder aan de
driedaagse basistraining hebben deelgenomen.
 Er zijn 18 specifieke maatwerktrainingen georganiseerd.
Het betreft trainingen voor:
- Medewerkers primaire zorg specifiek doelgroep- of
cliëntgericht.
- Management gericht op Opvang en Nazorg.
- Stafdienstmedewerkers van ICT, Logistiek, Facilitair,
Vervoer, Vastgoed en Medisch Centrum.
Hieraan hebben in totaal 143 medewerkers deelgenomen.
 Daarbovenop hebben er 10 technieken/trainingen
plaatsgevonden, die door 67 medewerkers zijn gevolgd.
Deze techniekentrainingen zijn bedoeld voor medewerkers
die meer risico lopen om bevrijdingstechnieken of indien
nodig fixatie te moeten toepassen, terwijl ze tegelijkertijd in
contact met de cliënt willen blijven.
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4.

Wat we nodig hebben voor cliënten en medewerkers

4.1

Waar we wonen en werken

Cliënten zijn tevreden over de woningen en dagbestedingslocaties:
n per
vraag

Score %
positief

2017

446

2014

325

Positief

Neutraal

Negatief

84,1
81,8
85,5

375

45

26

266

44

15

85,7
85,8
85,9

388

29

36

284

22

25

430

82,6
87,0

355

57

18

428

36,9
41,4

158

99

171

2017

446

43

19

313

86,1
86,3
84,0

384

2014

270

36

7

83,6
84,4
86,1

373

57

16

271

35

15

74,4
77,2

322

74

37

240

53

18

Antwoordverdeling

Tevredenheid over hoe ik woon

Benchmark VGN

Tevreden over mijn woonruimte
2017

453

2014

331

Benchmark VGN

Ik mag zelf keuzes maken
2017
Benchmark VGN

Meedoen aan activiteiten in de buurt
2017
Benchmark VGN

Er is voldoende privacy in de woonruimte

Benchmark VGN

Veiligheid in de woonruimte
2017

446

2014

321

Benchmark VGN

Tevredenheid over eten en drinken
2017

433

2014

311

Strategisch vastgoedbeleid
Zozijn actualiseert 2 x per jaar haar strategisch vastgoedbeleid. Deze momenten zijn gekoppeld aan
de vaststelling van de jaarbegroting en de vaststelling van de betreffende jaarrekening. Op deze wijze
worden alle variabelen intern/extern opnieuw gewogen en geïntegreerd in het Strategisch vastgoedbeleid.
In 2017 hebben we de jaren 2018 en 2019 voorbereid en goedkeuring verkregen voor verdere
uitwerking van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Deze uitwerking vindt plaats in 2018
ter voorbereiding van de feitelijke bouwrealisatie in 2019. Op deze wijze wordt elk jaar voor de bouw
het geplande jaar voorgelegd.
In overleg en afstemming met de accountants hebben wij gewerkt aan de bedrijfswaardeberekeningen
op Zozijn-niveau, regio/sector niveau en ook op locatieniveau. Dit is voorgelegd aan onze huisaccountant en we hebben hierop goedkeuring gekregen.
Nieuwbouw en renovatie
Regio Oost-Veluwe, landgoed De Lathmer, Wilp:
 Nieuwbouw behandelcentrum
Nieuwe huisvesting van onze tandarts, artsen, logopedie en
fysiotherapie, diverse behandelruimten, spreekkamers,
polikliniek en observatieruimte. In het eerste kwartaal van
2018 wordt dit gebouw betrokken.
 Nieuwbouw Intensieve Begeleiding IB 1 en 2 (Sterrenboslaan
4 en 6 en Melkakkerweg 8 en 10)
Deze woningen zijn in de loop van 2017 door totaal 40-44
mensen betrokken.
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 Nieuwbouw Boshuis
Op het landgoed te Wilp zijn alle
nieuwbouwwoningen uitgevoerd
als grondgebonden met een kap.
Het Boshuis is hierop een
uitzondering. Hier wordt aan 20-22
mensen huisvesting aangeboden
op twee woonlagen. Deze cliënten
zijn in de loop van 2017 hier
komen wonen.
 Nieuwbouw sportzaal bij de Daniël
de Brouwerschool
Voor rekening van de gemeente
Voorst is in de loop van 2017
begonnen met de bouw van een
nieuwe sportaccommodatie voor
de Daniël de Brouwerschool.
Dit als vervangende bouw voor een 40 jaren oude zaal, die niet meer voldeed aan de huidige
eisen. Eind april 2018 wordt deze nieuwe accommodatie in gebruik genomen.
 Nieuwbouw Kind & Jeugdhulp
Ook in 2017 is een begin gemaakt met de nieuwbouw voor 20 plaatsen wonen Kind & Jeugdhulp
en 20 plaatsen logeren. In het tweede kwartaal van 2018 kan het gebouw betrokken worden.
Voor een compleet overzicht van 2017 – vastgoed, zie de bijlage bij hoofdstuk 4
Nieuwbouw Zutphen van start
Zozijn wil in Zutphen nieuwbouw realiseren. Het is de bedoeling dat in de nieuwbouw ca. 54 mensen
met een verstandelijke beperking komen te wonen en dat er tevens de mogelijkheid is tot het
afnemen van dagbesteding. Hiervoor hebben wij, nadat de cliënten- en verwantenraad positief
geadviseerd hebben, een perceel aangekocht aan de Noorderhaven, tegenover het Koelhuis. Er zijn
inmiddels verschillende klankbordgroepen actief die gevraagd en ongevraagd adviseren over de
nieuwbouw. Naast de nieuwbouw krijgt ook de buurtparticipatie (meedoen in de wijk) een
prominente plek in de plannen.

De Barnte, Twello. Resultaatgericht het huishouden doen van 12
jongvolwassenen. In de 2 wooneenheden is Ria Zeverink als huishoudelijk
medewerker aanwezig om
schoon te maken: de was doen,
strijken, en de badkamers, de 2
keukens en de 2 gezamenlijke
ruimten dagelijks een sopje te
geven, samen met een collega.
En met wat administratie de
werkzaamheden bij te houden.
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4.2

Communicatie en ICT

Communicatie & PR
Interne dienstverlening aangepast
Op verzoek van de regio- en sectordirecteuren is in 2017 de relatie versterkt tussen de communicatie
adviseurs en de regio’s en sectoren. Een communicatieadviseur is daar meer zichtbaar en aanwezig,
en adviseert bij de speerpunten en acties van die regio of sector. Daardoor is helaas de functie van
communicatiemedewerker te komen vervallen.
Ondersteuning van de implementatie ONS productieregistratie
Ter ondersteuning van de implementatie van ONS zijn er onder meer instructiekaarten gemaakt,
wekelijkse updates geplaatst op ZozijnNet, gebruikersbevindingen geïnventariseerd en FAQ’s
opgesteld. De communicatieadviseur werkte nauw samen met de opleidingsadviseur, twee
inhoudsdeskundigen en een externe verbeteradviseur.
Nieuwe www.zozijn.nl
Na onderzoek is het besluit genomen om een nieuwe website te ontwikkelen. De huidige website
voldoet onvoldoende aan hedendaagse eisen van gebruikersgemak, vindbaarheid, marketingopties en
bekijken op tablets en smartphones. Voor het bouwen en vullen van de website is een externe
projectleider per 2018 geworven. Op basis van behoeften van bezoekers (usersstories) wordt de
nieuwe website ontworpen. Zozijn gaat met behulp van een project van Kansplus het aantal reviews
op Zorgkaart.nl vergroten, waarnaar via de nieuwe website doorgelinkt kan worden.
Beter gebruik van ZozijnNet
Eveneens is het besluit genomen tot optimalisering van het ZozijnNet. ZozijnNet is een onderdeel van
de digitale kantoorplek van elke medewerker. Lang niet alle medewerkers kunnen snel en gemakkelijk
de informatie vinden en delen die zij dagelijks nodig hebben. In nauwe samenwerking met de afdeling
ICT (digitale kantoorplek) wordt per 2018 het communicatieplatform vereenvoudigd en verbeterd.
Nieuwe communicatiemiddelen
Er zijn verschillende informatiekaarten van locaties ontwikkeld, waarmee een geïnteresseerde cliënt of
verwant snel en eenvoudig een beeld krijgt van een woning,
appartement of dagbesteding.
Er zijn verschillende filmpjes van activiteiten en locaties
ontwikkeld en de communicatieadviseurs hebben een workshop
gevolgd om aantrekkelijk, korte filmpjes te maken met de
iPhone.
Voor medewerkers zijn er onder meer
kaarten gemaakt bij de implementatie
van de grondhouding, met
prikkelende vragen, zoals hiernaast.
Voor de introductie van het Zorglab is een eigen logo ontworpen en is de
implementatie ondersteund.
In samenspraak met de cliënten is de specifieke versie In gesprek gaan
ontwikkeld.
Klantreis
De pilot met de zogenaamde klantreis heeft voor de desbetreffende teams concrete verbeterpunten
en daaruit volgende acties opgeleverd. Op verzoek wordt de klantreis ook in andere teams gemaakt.
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Informatievoorziening en ICT-applicaties
ICT-systemen zijn ondersteunend om effectieve, efficiënte goede zorg en ondersteuning te leveren. Bij
een toekomstbestendige Informatie, Communicatie en Technologie van Zozijn hoort ook dat het
functioneel beheer van alle applicaties en platforms sterker moet worden neergezet.
Applicatielandschap
Het landschap met als hoofdmoot de computerwerkplek heeft een stabiele basis met een hoge
beschikbaarheid. Applicaties en gegevens zijn voor medewerkers eenvoudig te ontsluiten.
Veranderingen in specifieke toepassingen worden wel doorgevoerd. Zo hebben we in 2017 vooral
geïnvesteerd in de nieuwe applicatie ONS waarin de registratie van zorgproductie wordt gedaan. De
gebruiksvriendelijkheid van ONS moet leiden tot meer gemak voor de medewerker en een meer
accurate registratie. Een andere grote verandering is de toename in gebruik van het WIFI netwerk.
Ook voor alarmering en voor nachtzorg wordt deze techniek ingezet. In combinatie met domotica
toepassingen zijn deze technieken een goede aanvulling op de bestaande zorgprocessen.
Gegevensbescherming en Informatiebeveiliging
In het netwerk zijn de afgelopen jaren diverse maatregelen voor informatiebeveiliging doorgevoerd. In
2017 gaven we dat een vervolg in de invoering van Zorgmail (beveiligde mail) en de beveiliging op alle
apparaten die medewerkers gebruiken. Naast de laptops, tablets en smartphones van Zozijn
gebruiken medewerkers ook veelal de eigen tablets en smartphones. Beheer op afstand met behulp
van MDM (Mobile Device Management) van Microsoft is doorgevoerd waardoor beveiliging op mobiele
apparaten is toegenomen.
De voorbereiding op de nieuwe AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) is in 2017 gestart met het benoemen – per 1 juni
– van een Functionaris Gegevensbescherming: Geerke Simons, te
bereiken via functionaris-gegevensbescherming@zozijn.nl.
In de eerste helft van 2017 rondde de werkgroep
Gegevensbescherming/Datalekken (2016 -2017) haar werkzaamheden
af.
Voor de zomer kwam de opvolger, het Overleg Gegevensbescherming,
voor het eerst bij elkaar. Dit Overleg is versterkt door een trainee
Gegevensbescherming. Het Overleg heeft gerealiseerd:
 Opstellen van de kadernotitie Gegevensbescherming.
 Opstellen van addenda voor de bewerkersovereenkomsten voor de
overgangsperiode.
 Opstellen van juridisch sluitende en actuele verwerkersovereenkomst met behulp van een format
van de BoZ (brancheorganisaties in de zorg.
 Updaten van het register verwerkingen.
 Opzetten register beveiligingsincidenten (incl. datalekken).
 Publicatie privacyverklaring op de website.
 Veilig maken van de website.
 Blogs plaatsen op ZozijnNet over gegevensbescherming in de praktijk.
 Presentaties over de gevolgen van de AVG per bedrijfsonderdeel, per dienst of per team
 op verzoek intervisie-bijeenkomsten waar heel concreet op casuïstiek is ingegaan.
Het Overleg Gegevensbescherming komt per 2018 wekelijks bijeen, in elk geval 25 mei, de datum van
inwerkingtreding van de AVG.
Administraties
De administratieve werkprocessen hebben en krijgen focus. Vereenvoudiging en digitalisering moet
leiden tot een hogere kwaliteit en meer gebruiksvriendelijkheid. Goed voorbeeld daarvoor is het
eenvoudig inkopen en bestellen via de applicatie Proactive. Voor medewerkers betekent het gemak,
voor de organisatie betekent het meer grip op materiele kosten. Heel 2017 is hiervoor ervaring
opgedaan en in 2018 wordt deze applicatie verder geïmplementeerd.
Prioriteiten ICT
Administratieve processen beter ondersteunen via applicaties
Informatiebeveiliging en AVG
WIFI en domotica toepassingen voor alarmering en nachtzorg
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4.3

Waar we het van betalen

De jaarrekening geeft een evenwichtige en volledige financiële analyse van Zozijn. Dit hoofdstuk biedt
inzicht in het financiële beleid en een samenvatting van resultaat en diverse ratio’s.
Financieel beleid algemeen
Zozijn streeft ernaar om een solide organisatie te zijn met een voldoende reservepositie en een goede
financiële sturing. Daarbij willen wij de middelen optimaal benutten ten dienste van het primaire
zorgproces. Hierbij nemen wij geen onverantwoorde risico’s in de zin van risicovolle beleggingen en/of
derivaatconstructies op langlopende leningen.
Wat betreft de reservepositie heeft Zozijn zich in het huidige meerjarenbeleidsplan aangesloten bij de
landelijk geldende normen (bijvoorbeeld die van het Waarborgfonds), waarbij een reservepositie van
15 - 20% wordt geadviseerd.
De afgelopen jaren neemt het risicoprofiel in de gezondheidszorg echter sterk toe door processen
zoals de aanbesteding van de zorgkantoren, de toenemende eigen verantwoordelijkheid op het
gebied van vastgoed, de invoering van de zorgzwaarte-bekostiging en de transitie van activiteiten van
Awbz naar het gemeentelijk domein (Wmo, Jeugdwet).
Op basis van een risicoanalyse door Zozijn van deze punten en het meerjaren(vastgoed)beleid
hebben wij ons toekomstig vermogensbeleid herijkt, wat tot uitdrukking komt in een gewenste
reservepositie van 25% (verhouding eigen vermogen versus balanstotaal).
Een goed weerstandsvermogen maakt het daarnaast ook mogelijk om schommelingen in de jaren op
te vangen en daarbij eventueel bepaalde risico’s te nemen in het voordeel van de cliënt.
Om deze reservepositie te realiseren en te behouden zullen wij de komende jaren, gelet op de
meerjaren-investeringsbehoefte in nieuw en verbeterd vastgoed en de solvabiliteitseis van de banken,
jaarlijks een positieve exploitatie (totaal van zorg- en vastgoedexploitatie) dienen te realiseren.
De exacte opbouw per jaar is onder meer afhankelijk omzetontwikkelingen, de gewenste
vermogensratio’s, de herijking op de investeringsbegroting en de kosten voor het aantrekken van
vreemd vermogen.

Louis Verlaan (van Delta werkt) en Louise
Rouwhorst namens Zozijn hebben op 14
april in Zutphen een intentie ondertekend.
Met het ondertekenen ervan geven ze aan te
willen samenwerken om voor mensen met
een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt
passende en duurzame werk- of
dagbestedingsplekken te realiseren. Het
gaat hierbij om mensen die nu voornamelijk
in sociale werkvoorzieningen werken. Dit zal
gebeuren vanuit een werkgroep waarin
medewerkers van beide organisaties
vertegenwoordigd zijn.

Exploitatie en resultaat 2017
De bedrijfsopbrengsten over het jaar 2017 zijn ten opzichte van 2016 gestegen naar bijna € 128
miljoen. De omzetstijging van ruim 3% is te danken aan toenemende cliëntaantallen.
Door het voeren van een gezonde bedrijfsvoering hebben wij het boekjaar 2017 afgesloten met een
positief resultaat.
Het resultaat bestaat met name uit vastgoedresultaten en daarnaast op onderdelen uit zorgresultaten
dankzij vernieuwd vastgoed en, mede dankzij het vastgoed, meer cliëntaantallen.
Per saldo behoeven de zorgresultaten echter nog verbetering door verdere aanpassingen in de
bedrijfsvoering en per 2019 verwachte overheidsaanpassingen in de tarieven voor o.a. vervoer.
Dankzij investeringen in 2017 in procesoptimalisatie overhead en primair proces worden (toekomstige)
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beschikbare middelen zo maximaal mogelijk ingezet ten behoeve van medewerkers in de nabijheid
van de cliënt.
Het resultaat over 2017 biedt ons, net als voorgaande jaren, de mogelijkheid om de
bestemmingsreserves op peil te houden voor het op langere termijn kunnen financieren en
onderhouden van de activa (gebouwen, inventarissen en ICT). Over het verslagjaar 2017 is gedoteerd
aan deze reserves. De Reserve aanvaardbare kosten is, conform meerjarenraming, op peil gebleven
en behoeft in de komende jaren dotaties uit positieve zorgresultaten. Tot slot is een kleine € 0,2
miljoen onttrokken aan de bestemmingsreserve opleidingsbeleid conform onderliggend plan.
Met het gerealiseerde resultaat over 2017 en de verdeling daarvan hebben wij enerzijds het
weerstandsvermogen verder verstevigd en anderzijds al de fundamenten gelegd voor de toekomstige
vastgoedinvesteringen en verplichtingen.
Om zichzelf te ontwikkelen in de
veranderende maatschappij bezoeken
managers van Rabobank Noord- en OostAchterhoek diverse maatschappelijke
organisaties in de regio. In september was
de Boterfabriek als goede buur gevraagd
de directie en managers te ontvangen.
Voor iedere deelnemer was als aandenken
aan deze bijzondere vergadering een
gepersonaliseerde mok met het schilderij
van Janneke.
De directeur van de Rabobank was zo
onder de indruk van het werk van Janneke,
dat hij het schilderij voor de bank heeft
aangekocht.
Balanspositie
Dankzij het positieve resultaat, de hiermee gepaard gaande positieve kasstroom uit operationele
activiteiten en de positieve verandering in het werkkapitaal zijn de solvabiliteit, het
weerstandsvermogen en de liquiditeitsratio per balansdatum goed op orde.
Door herijking van de gewenste kasstromen uit investerings- en financieringsactiviteiten waarborgt
Zozijn dat de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen op het gewenste niveau blijft.
Het financieringsbehoefteoverzicht wordt daartoe aangepast aan de gereedgekomen jaarrekening, de
herijkte investerings-begroting en de verwachte omzetprognose (begroting 2018, meerjarenraming).
Zoals aangegeven onder het kopje ‘Financieel beleid algemeen’ voeren wij een risicomijdend beleid
als het gaat om het afsluiten van (rentes op) langlopende leningen. Mede dankzij de borging door het
Waarborgfonds Zorg (WfZ) kunnen wij gelden vroeg-tijdig reserveren en tegen vaste rentes langdurig
vastleggen, zowel geborgd als ongeborgd.
Voor meer informatie over resultaatratio, liquiditeit en solvabiliteit zie de bijlage bij hoofdstuk 4
Vastgoed
Zozijn is in 2017 gestart met het actualiseren van het businessplan Zozijn Vastgoed 2018-2022. Dit
betreft het Businessplan Zozijn vastgoed-breed uit juli 2009 en 2012. Het heeft als tot doel het
continueren en actualiseren van het reeds uitgezette beleid en het waarborgen van de financiering
voor de investeringen van initiatieven. Die initiatieven hebben we opgenomen in de
financieringsaanvraag deel III, planperiode 2018-2020.
Het oorspronkelijke businessplan 2009/2012 is een dynamisch document. Wij stellen het vanaf 2014
tweemaal per jaar bij - parallel met de vastgestelde begroting en de vastgestelde jaarrekening. De
financiering van de benodigde investeringen (circa € 100 miljoen) is geknipt in 3 leningdelen.
Verwachte gang van zaken
De begroting 2018 komt, ondanks gedaalde vergoedingen voor kapitaalslasten als gevolg van lagere
vergoedingen voor rentekosten, uit op hoge omzet van € 126,5 miljoen.
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De zorgomzet is in lijn met de exploitatie over 2017 en wijkt daarmee fors in positieve zin af van de
begroting 2017 en de eerder becijferde meerjarenraming.
In de Wlz blijft de bezetting, ondanks overlijden van cliënten, hoog. Zozijn staat bekend om kwalitatief
goede zorg en dit leidt, in combinatie met vernieuwd vastgoed, tot een toename van het aantal
cliënten. De bekostiging van de langdurige zorg in de grootste zorgkantoorregio (Midden-IJssel) staat
echter onder druk door het per 2019 in te voeren nieuwe landelijke verdeelmodel, dat ongunstig
uitpakt voor regio’s met zorgaanbieders met veel bovenregionale cliënten, zoals Zozijn. De NZa erkent
deze negatieve effecten en zoekt naar oplossingen, waarbij de zorg aan bestaande cliënten in elk
geval zal kunnen worden gecontinueerd.
In de Wmo en Jeugdwet is relatief gezien een nog hogere stijging van de omzet zichtbaar, ingegeven
door succesvolle aanbestedingen in het gemeentelijk domein en daarmee toenemende
cliëntaantallen. Tegenover deze hogere volumes staan echter tarieven die onder druk staan en ons
dwingen tot aanpassing van de bedrijfsvoering bij onder andere de ambulante dienstverlening.
Om de positieve omzetontwikkelingen goed te kunnen duiden vanuit historisch én toekomstig
perspectief hebben we de (verwachte) strategische ontwikkelingen met behulp van zowel in- als
extern (marktverkennings)onderzoek in kaart gebracht.
Dit zal in 2018 leiden tot een document dat helderheid geeft over de verdere toekomstige
ontwikkelingen en productkeuzes waarvoor Zozijn staat. Dan zal ons nog duidelijker worden waar
onze kansen liggen en waar bedreigingen zijn, bijvoorbeeld mogelijk onrendabele producten.
Glasophaalservice, Raalte. Bas en
ondersteuner Marleen op weg door de wijk
Vooralsnog hebben we de
meerjarenraming aangepast op de
positieve begrote omzet 2018. We houden
wel voor 2019 en verder
voorzichtigheidshalve nog een slag om de
arm. Wij voeren hiermee een risicomijdend
financieel beleid, waarin wij benodigde
(vastgoed)investeringen opknippen in
losstaande flexibele delen die afzonderlijk
ter besluitvorming in de tijd zullen worden
voorgelegd.
In lijn hiermee leggen we de hiervoor
benodigde leningen bij voorkeur onder borging aangetrokken tegen rentes langdurig vast.
Ongeborgde leningen worden eveneens aangetrokken vrij van risicovolle financieringsconstructies.
De hogere volumes vormen een goede graadmeter van de positieve reputatie van Zozijn. De tarieven
kunnen echter onverminderd onder druk blijven staan. Om hierop te anticiperen proberen wij onze
middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. De handen aan het bed staan daarbij voorop.
De bedrijfsvoering van het primair proces wordt binnen alle directies continu onder de loep genomen
in trajecten van procesoptimalisatie. Dit kan leiden tot keuzes in de bedrijfsvoering van zelf doen naar
efficiënter uitbesteden. De effecten hiervan zijn al zichtbaar in de exploitatie 2017 en begroting 2018
als het gaat om uitbesteden van vervoer, voeding en huishoudelijk werk. In dit licht moet de stijging in
de overige bedrijfskosten worden bezien.
De in 2017 ingezette procesoptimalisatie in de overhead die in de loop van 2018 volledig moet zijn
gerealiseerd, levert – met andere maatregelen in dit domein zoals omzetting van externe
medewerkers naar personeel in loondienst en optimalisering van management(ondersteuning) primair
proces – structureel jaarlijks € 1 miljoen op ter besteding in het primair proces.
Hiermee willen wij tevens eventuele toekomstige tariefkortingen op kunnen vangen en die niet ten
koste van de ‘handen aan het bed’ te laten komen. De qua omzet positieve begroting 2018 gebruiken
we daarmee tevens om ook voor toekomstige jaren een goed fundament te leggen voor een gezond
en bloeiend Zozijn.
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4.4

Beleid en strategie

Meerjarenperspectief
De strategie van Zozijn is vastgelegd in het Meerjarenperspectief 2018-2021, een koers voor de
komende vier jaar. Het is een koers voor zorgmedewerkers, stafmedewerkers, managers, directeuren
en de bestuurder. Een koers om de cliënten van Zozijn tot bloei te laten komen en hen zoveel mogelijk
regie over hun leven te geven en die bijdraagt aan hun gezondheid en geluk. Een koers die uitgaat
van eigenaarschap.
Er is beschreven wat er speelt in de gehandicaptenzorg en wat dat betekent voor de koers van Zozijn.
De gehandicaptenzorg in Nederland
Mensen met een beperking wonen zo lang mogelijk thuis, ondersteund door familie en de buurt, en zo
nodig door zorgprofessionals zoals onze ambulante ondersteuners. Als hun beperking ingewikkeld is,
dan kunnen ze wonen bij Zozijn waar ondersteuners de noodzakelijke zorg geven. Extraatjes komen
van familie, mantelzorgers en vrijwilligers.
De zorg wordt, met minder budget dan voorgaande jaren, gefinancierd uit de Wmo, de Wlz, de
Jeugdwet en de Zvw. Wij merken dat de zorgvragen ingewikkelder worden, zowel bij de ondersteuning
van mensen en gezinnen thuis, als bij dagbesteding en wonen.
De voorzitter van de VGN, Femke Halsema, heeft in oktober 2017 bij het kabinet aandacht gevraagd
voor
1. Het groeiende aantal cliënten met een zeer zware zorgbehoefte,
2. Het gebrek aan ondersteuning bij inkomen, wonen, onderwijs en werk voor de groeiende groep
cliënten met licht verstandelijke beperkingen,
3. De technologische revolutie van apps, robotica en domotica,
4. De afschaffing van de loonkostensubsidie voor mensen met een beperking.
Na de bezuinigingsslag van de afgelopen jaren
heeft de politiek besloten de
gehandicaptenzorg financieel met rust te laten.
Inhoudelijk heeft staatssecretaris Van Rijn in
de uitvoering van zogenaamde
Kwaliteitsagenda opgedragen aan onze
sector, en daarmee lijkt het kabinet verder te
gaan. In het nieuwe kabinet is de
gehandicaptenzorg ondergebracht bij de
Minister voor Ouderenzorg.

Trends in de gehandicaptenzorg zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Client heeft en neemt regie over zijn leven.
Meer vraag naar zorg voor kwetsbare cliënten.
Zorgkosten worden zo laag mogelijk gehouden.
De zorg innoveert en digitaliseert.
Profilering als vakinhoudelijke, interessante werkgever.
Vraag naar verantwoording en transparantie: het glazen huis.
Goed bestuur, toezicht & medezeggenschap.
Verschuivingen in vastgoed.
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Jaarplannen
Het Meerjarenperspectief gaat over de periode van 2018 tot en met 2021, en jaarlijks schuift de
periode op met 1 jaar (2019-2022 etc.). Het Meerjarenperspectief, aangevuld met een A3-jaarplan
2018 van geheel Zozijn, is het uitgangspunt voor de jaarplannen van elke regio, sector en dienst. Elke
manager leidt zijn eigen RvE-jaarplan daar weer van af. En vanzelfsprekend is elk jaarplan
onlosmakelijk verbonden met een begroting. Voortgangsrapportages monitoren in hoeverre we de
gestelde doelen realiseren.
Met het Meerjarenperspectief en de strategische speerpunten beogen we een heldere koers uit te
zetten voor alle medewerkers en voor belanghebbenden buiten Zozijn.
Om te zien wat er is bereikt van het meerjarenplan 2016 – 2017, zie de bijlage, hoofdstuk 4
Managersdag
Op 13 november waren ongeveer 80 zorgmanagers, stafmanagers en beleidsadviseurs bijeen op de
zogenaamde managersdag. Er is geïnformeerd over de implementatie van ONS (project Achterkant) en
er zijn ervaringen en drijfveren gedeeld over project Binnenkant. Vervolgens kon men ‘shoppen’ bij de
MT’s van de stafafdelingen en ’s middags aanschuiven bij één van Dialoogtafels met thema’s zoals
leidinggeven uit vertrouwen, sturen op Binnenkant-doelen, goede interne dienstverlening en duurzame
inzetbaarheid. Samengevat was het een dag van ‘intern ontmoeten en inspireren’.
Uitdagingen in gemeenten
2017 was het derde jaar van de transitie van de oude Awbz naar de nieuwe Wmo 2015 en de
Jeugdwet. Wij hebben in 2017 de positie weten te bestendigen, en zelfs iets versterkt.
Aantallen cliënten in het gemeentelijk domein per 31 december
2016
2017
Jeugdwet
655
740
Wmo
345
360
Totaal
1.000
1.100

Zowel bij de Jeugdwet als bij de Wmo lukt het goed aan te sluiten bij de ontwikkelingen binnen de
gemeenten. We hebben een goed contact met de verwijzende instanties en personen bij de
gemeente. De gemeente weet wat Zozijn te bieden heeft. Een klein aantal mensen wordt direct
ingezet bij de gemeente, vooral bij de toegang.
We doen mee met pilots in gemeenten voor de doorontwikkeling van de dienstverlening. Binnen de
Wmo gebeurt dat bijvoorbeeld in de Liemers met activerend werk waar mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt zoveel als mogelijk worden begeleid richting het werken bij een reguliere werkgever. Dat
kan ook binnen een beschermde werkomgeving.
We zien wel duidelijke verschillen tussen de gemeenten: in de wijze waarop de toegang geregeld is,
en ook de wijze waarop dienstverlening gecontracteerd is.
Bij de toegang zien we gemeenten met bijvoorbeeld een team voor eenvoudigere vragen die de
gemeentelijke teams eerst zelf oppakken en waar verwijzingen op een later moment plaats vinden.
Andere gemeenten hebben deze eigen teams niet en betrekken Zozijn eerder.
Bij de contractering zien we in de ene gemeente wel verwijzingen vanuit de Wmo, maar in een andere
gemeente niet omdat deze voor andere oplossingen kiest.
In de belangrijkste, grotere regio’s hebben we per kwartaal een overleg met contractmanagers. Zo zijn
er korte lijntjes en kunnen vragen en opmerkingen makkelijk gedeeld worden. Voor beide partijen
werkt dat erg goed.
Trends:
 De kennis aan de kant van de individuele gemeenten wordt groter (mits er niet te veel gewisseld
wordt van functie).
 Gemeenten en regio’s gebruiken steeds vaker de marktconsultatie. Hierdoor kunnen grote én
kleine aanbieders beter zaken inbrengen in overleg en overeenkomsten.
Algemeen, strategisch, financieel
De gehandicaptenzorg bevindt zich in een overgangsfase van budget- naar prestatiebekostiging. De
overgangsregeling 2012-2018 bij de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) en
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de door de NZA toegekende compensatieregeling bieden duidelijkheid. Aanpassingen in de Awbz
hebben echter nieuwe onduidelijkheden met zich meegebracht. Per 2015 is er veel veranderd in de
langdurige zorg.
De Awbz is verdwenen en alle zorg is overgeheveld naar de Wet op de Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo 2015) en Jeugdwet in het gemeentelijk domein, de Zorgverzekeringswet (Zvw)
en de nieuwe Wet Langdurige Zorg (Wlz). Op hoofdlijnen is de lichtere zorg naar de Wmo, de
Jeugdwet of de Zvw en de zware zorg naar de Wlz gegaan.
De overgang is gepaard gegaan met tariefskortingen, toegangsbeperkingen, volumerisico’s
(concurrentie) en een veelheid aan nieuwe (gemeentelijke) contractpartijen.
Wij spelen proactief in op de ontwikkelingen die op ons afkomen. Sinds 2012 hebben wij via diverse
projecten voorbereidingen getroffen om ons voor te bereiden op de praktische effecten van
aanpassingen in het zorgstelsel. Zozijn anticipeert op het scheiden van wonen en zorg door haar
vastgoedportefeuille hierop door te lichten en waar nodig op aan te passen/te flexibiliseren.
De ontwikkelingen gaan simultaan met de verdere realisatie van de meerjarige bouwplannen van
Zozijn voor de Wlz, zodat naar onze huidige inzichten de vastgoedportefeuille zowel zorginhoudelijk
als financieel toekomstbestendig is. Wij hebben adequate procedures ingericht om de bouw
projectmatig te beheersen. De effecten van de kabinetsmaatregelen op de vastgoedstrategie vertalen
wij direct in nieuwe scenarioanalyses en -doorrekeningen.
De financiële huishouding van Zozijn toont een positief beeld (zie hoofdstuk 6), maar uitdagingen in de
begroting 2018 en verder blijven aanwezig. Wij bereiden ons in financiële zin hierop voor door telkens
de exploitatie van de komende 15 jaar door te rekenen op de verwachte effecten.
Investeringen in vastgoed blijven noodzakelijk om gezonde exploitaties te kunnen behalen maar ook
om een goede concurrentiepositie en strategische positie in de Wlz te kunnen blijven behouden.
De basis voor het succesvol plegen van deze investeringen is aanwezig dankzij de afgegeven
borgingen door het Waarborgfonds Zorg (WfZ) en de verdere ophoging van de hypotheek voor
toekomstige financieringen. Zozijn voert een risicomijdend beleid als het gaat om het afsluiten van
(rentes op) langlopende leningen. Dankzij de borging door het WfZ zijn wij in staat om gelden
vroegtijdig te reserveren en tegen vaste lage rentes langdurig vast te leggen.
Vakantie… Een heerlijk zonnig weertje en allemaal
gezellige mensen op Ivoor in Raalte.
Bassie en Adriaan kwamen tussen de middag
gezellig langs..
Integraal risicomanagement
Zozijn is in 2012 gestart met het actualiseren van
de strategische meerjarenvisie die inspeelt op een
veranderd zorgstelsel. Wij vertalen deze
strategische visie naar een Zozijn jaarplan en
regionale- en sectorale jaarplannen, waarbij wij
gebruik maken van de ‘one paper strategy’. 2
In de toekomstige planning & control cyclus zullen
wij nadrukkelijk aandacht hebben voor het
rapporteren van risico’s, de daartoe getroffen
beheersingsmaatregelen en een beschrijving van
de verwachte impact op de resultaten op basis van
gevoeligheidsanalyses.
Zozijn onderkent het belang van het identificeren en beheersen van risico’s en onzekerheden die het
bereiken van de strategische speerpunten en daarvan afgeleide doelstellingen kunnen bedreigen.
Zozijn is daarom bezig om integraal risicomanagement te borgen in de sturing en beheersing van de

De ‘one paper strategy’ is het samenballen van Zozijn-brede strategische keuzen op een pagina A3, waardoor
er in één blik overzicht ontstaat. Per regio/sector/dienst worden vervolgens hierop aansluitend eigen A3’s
opgesteld.
2
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organisatie. Eind 2017 is begonnen met een beoordeling van de ernst van de risico’s in termen van
kans en impact, alsmede de mate waarin Zozijn de risico’s op dit moment beheerst. Dit zal in 2018
resulteren in een risicoraamwerk, een strategische risicokaart en een agenda (actieplan) om waar
nodig de beheersing van de risico’s te verbeteren. Deze strategische risico analyse vormt een solide
basis om vervolgens risicomanagement op tactisch en operationeel niveau vorm te geven.
Sinds oktober 2017 lopen we elke
woensdag en vrijdag met onze
medewerkers van trainingscentrum De
Cirkel richting wijkcentrum de Zonneboom.
Hier verrichten we verschillende
werkzaamheden voor de basisschool,
kinderopvang Humanitas en voeren diverse
andere taken uit in het gebouw.
Bij de basisschool geven wij de planten
water, maken overblijfbakken,
kapstokbakken, vensterbanken en
gymtasbakken schoon en slijpen de
kleurpotloden aan.
Bij Humanitas voeren we ook diverse
werkzaamheden uit waaronder het speelgoed schoonmaken. Daarnaast
doen we bijvoorbeeld ook reparatieklusjes, vegen rondom de
zandbakken, dekken de tafel en helpen met aardappelen schillen.
Hennie: ” ik heb het hier goed naar mijn zin, ik schil op woensdag graag
de aardappelen”.
Daarnaast beheren Reinoud en Bernadette samen met Chanine dagelijks de bibliotheek.
Naar het werken bij De Zonneboom halen we 3x per week het glas op in de wijk en brengen we een
aantal keren per jaar de wijkfolder rond. (Op de foto links: Daan.)
Na het uitvoeren van de strategische risico analyse zal Zozijn de volgende stappen zetten in borgen
van risicomanagement in de organisatie, waaronder het definiëren van de risicobereidheid van Zozijn,
het uitwerken van beheersingskaders op tactisch niveau en het borgen van beheersmaatregelen in de
operationele processen.
Horizontaal toezicht
Zozijn bereidt zich voor op de diverse fiscale ontwikkelingen die aanstaande zijn op het vlak van o.a.
de BTW, vennootschapsbelasting en loonheffingen. Wij streven naar transparantie en hebben in 2012
een convenant afgesloten met de Belastingdienst in het kader van zogenaamd horizontaal toezicht: de
aandacht wordt verlegd van controles achteraf naar afspraken vooraf. In overleg met de
Belastingdienst is een fiscale agenda opgesteld, die is vertaald in een fiscaal controleplan.
Materiële controle
Om de verantwoordelijkheid als zorgkantoor te kunnen waarmaken, kan er naast de huidige algemene
economische controle ook een materiële controle plaatsvinden door het zorgkantoor. De doelstelling
van deze materiële controle is een betrouwbaar beeld te krijgen van de mate waarin de feitelijk
geleverde zorg overeenstemt met de geregistreerde zorg, mede gelet op relevante bekostigingsparameters, bijvoorbeeld zorgzwaarte.
In het verslagjaar heeft 1 van de 4 zorgkantoren binnen het werkgebied van Zozijn een materiële
controle uitgevoerd.
 Menzis: materiële controle op de declaratie van de woontoeslagen. Deze controle heeft geleid tot
een correctie op de woontoeslagen. Het interne proces van registratie is hierop aangescherpt.
Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC)
Zozijn geeft, voor wat betreft de administratieve organisatie en interne controle, in elk geval die punten
aandacht, die de accountant na de (interim) controle in de managementletter aan de Raad van
Bestuur ter verbetering naar voren brengt. Deze controle op de werking van de administratief
organisatorische processen vindt in het najaar plaats, zodat deze een leidraad vormen voor de
maanden erna.
Zozijn beschikt over een eigen, interne accountantsfunctie die onafhankelijk van de directeur
Financiën & Control aan de Raad van Bestuur rapporteert over de bevindingen uit zijn tussentijdse
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controles. Tijdens de eindcontrole op de jaarrekening maakt de accountant, in samenspraak met
Zozijn, een eindbalans op.
De directeur Financiën & Control monitort de opvolging van de punten. Hij bespreekt deze met de
directeuren en de Raad van Bestuur. Verantwoording vindt plaats door middel van de rapportages uit
de planning & controlcyclus.
Zozijn heeft met de in 2017 getroffen tijdelijke maatregelen ter compensatie van leemten in de interne
beheersing de volledige goedkeuring van de accountant verkregen over de AO/IC. Met de
procesoptimalisatie op de administratieve processen en het daartoe aangeschafte
(productie)registratiesysteem zijn inmiddels permanente maatregelen ingevoerd, die ertoe moeten
leiden dat wij opzet, bestaan en werking van de interne beheersmaatregelen per 2018 zoveel mogelijk
met geautomatiseerde controles kunnen aantonen.
Inkoopbeleid
Met het project Inkoopverbetering hebben we aandacht gehad voor een groot aantal Inkooppakketten.
Daarmee heeft Zozijn forse besparingen gerealiseerd op de materiële kosten (zoals bijvoorbeeld op
Voeding, Licenties, Cliëntenvervoer, Telefonie en Farmaceutische zorg), zowel in de exploitatiekosten
als in de investeringen.
In 2016 zijn onder andere volgende Inkooppakketten opgepakt: ICT investeringsgoederen,
Incontinentiematerialen, Verzorgend Wassen, Meubilair en Schoonmaak. Daarnaast zijn in 2017
onder andere de aanbestedingen Printerkosten, Domotica, Kantoorartikelen, Wondpakket &
Disposables en Til- en Transfermiddelen toegevoegd aan de inkoopagenda.
Ook in 2017 was het zaak om de besparingen daadwerkelijk te borgen en te zorgen dat verbeteringen
blijvend zijn. Een goede landing (vaak gepaard gaande met procesverandering) in het operationele
werkveld is echter niet eenvoudig. Zowel intern als extern dienen vaak veranderingen doorgevoerd te
worden die de nodige tijd en inzet vergen. Leveranciers aansturen en contracten met leveranciers
opvolgen en bijsturen is essentieel om de materiele kosten onder controle te blijven houden.
Sinds september 2017 hebben wij een koeriersdienst. De
koeriersdienst wordt bemand door 2 (cliënt)medewerkers van De
Cirkel. Jeliz Jildiz is 1 van hen. Zij voeren, op dit moment, taken uit
voor RVE werk en dagactiviteiten Achterhoek.
Vervoersbeleid
Uit een marktverkenning en de eigen ervaring van de afgelopen jaren
zien we dat externe vervoerders tegen lagere tarieven kunnen rijden
dan onze eigen bussen. Een gang naar de markt voor ons eigen
cliëntenvervoer is dus wenselijk. We hebben dat voorbereid in 2015.
Eind 2016 heeft de aanbesteding, voor het uitbesteden van het
cliëntenvervoer, plaatsgevonden.
Dit hele proces is intensief gevolgd en bewaakt door de stuurgroep
uitbesteding cliëntenvervoer.
In deze stuurgroep zijn verwanten- en cliëntenraden intensief
betrokken. Het resultaat was dat wij eind december 2016 een voorlopige gunning konden verstrekken.
Dit is de in de eerste twee maanden van 2017 afgerond. Per 1 maart 2017 is de feitelijke uitbesteding
geëffectueerd. Het financiële resultaat is zoals verwacht; een positief aanbestedingsresultaat van
circa € 300.000,-.
De overgang in regio Salland / de Graafschap, waar het vervoer met eigen bussen en eigen
chauffeurs overgenomen is door TCR, is na een korte periode met te verwachten opstartproblemen,
prima verlopen. De regio is zeer tevreden over de kwaliteit van de ingezette chauffeurs en de
uitvoering van het vervoer. Er wordt momenteel nog gekeken naar de mogelijkheden, om de
regiefunctie van TCR uit te breiden, met als doel de inzet op het ZVC te verminderen.
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4.5

Bestuur en toezicht

Governance
Bij Zozijn zijn de Raad van Toezicht (RvT) en de Raad van Bestuur (RvB) twee afzonderlijke organen
met ieder een eigen verantwoordelijkheid. De bestuurder is integraal eindverantwoordelijk voor de
organisatie en de kwaliteit van zorg; de toezichthouders zijn verantwoordelijk voor goed toezicht op de
besturing, werkgeverschap en advisering.
RvB en RvT van Zozijn werken volgens de Governancecode Zorg die in 2016 is vernieuwd en is
vastgelegd door de verschillende branche-zorgorganisaties. Met deze nieuwe governancecode zorg is
de positie van cliënten en verwanten versterkt.
De statuten van Zozijn Beheer en Zozijn Zorg zijn in 2017 aangepast aan de nieuwe code, evenals de
reglementen RvT en RvB.
Het belang dat wij hechten aan goede
governance blijkt uit:


Het bewustzijn dat we als
zorgonderneming een bijzondere
maatschappelijke
verantwoordelijkheid hebben.
 De mogelijkheden waarmee
belanghebbenden invloed kunnen
uitoefenen op ons beleid.
 Het afleggen van verantwoording
aan belanghebbenden.
 Een visie op de externe
accountant en zijn relatie en
communicatie met de organen van
de zorgorganisatie.

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is eenhoofdig. In het kader van ‘goed bestuur’ heeft hij het accreditatietraject
van de NZVD voor bestuurders positief afgerond en de bestuurders-accreditatie behaald. De
bezoldiging van de RvB is marktconform (CAO NZVD) en passend voor een organisatie met de
omvang en complexiteit als die van Stichting Zozijn. De marktconforme en passende bezoldiging geldt
ook voor de directeur van de Daniël de Brouwerschool.
Het jaarlijkse functioneringsgesprek heeft plaatsgevonden in mei. De bestuurder legt verantwoording
af over de planning- en controlcyclus, de medezeggenschap, de financiers en externe stakeholders,
risicobeheersingsysteem. Hij rapporteert niet alleen over financiële risico’s, maar ook over risico’s als
kwaliteit van de zorg, cliënt- en medewerkerveiligheid, personeelsbeleid, imago- en marktrisico’s en
bouwinvesteringen.
Declaraties
Bij Zozijn declareren bestuurder, directie en management uitsluitend werkelijk gemaakte verblijfkosten
(zonder overnachtingen). De bestuurder heeft in 2017 uitsluitend aanschaffen van vakliteratuur
gedeclareerd.
De bestuurder beschikt over 4 bestuurscommissies die gevraagd en ongevraagd adviseren over
strategische beleidsvorming en het sturen op doelen. Op deze wijze is er een geformaliseerd kader
voor de verschillende strategische vraagstukken die op Zozijn afkomen.
1. BMR: Bestuurscommissie Management Rapportages
2. BIM: Bestuurscommissie Informatie Management
3. BKV: Bestuurscommissie Kwaliteit & Veiligheid
4. BZWO: Bestuurscommissie Zorginnovatie & Wetenschappelijk onderzoek.
Gegevens over de juridische structuur en het organigram van Zozijn zijn te vinden in de bijlage
bij hoofdstuk 4
Hier is ook de samenstelling van de Zozijn directie te vinden.
De samenstelling van de 4 bestuurscommissies is te vinden in de bijlage van hoofdstuk 2
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Raad van toezicht
De RvT richt zich bij het vervullen van zijn taak naar het belang van de zorgorganisatie als
maatschappelijke onderneming. De raad is werkgever van de bestuurder, adviseert en is
sparringpartner van de Raad van Bestuur.
De samenstelling, onafhankelijkheid, de kwaliteitseisen en de werving van leden van de raad van
toezicht zijn vastgelegd in de statuten en de bijbehorende reglementen. Naast toezichthoudende en
bestuurlijke ervaring is er specifieke kennis op het gebied van zorg, financiën & bouwfinanciering,
personeel/arbeidsrecht en onderwijs.

Cees van Boven,
voorzitter

Patricia Assmann

René Collé

Corrie Scholman

Corine de Ruiter

In 2017 is Corine de Ruiter toegetreden tot de raad van toezicht, met specifieke expertise op het
gebied van behandeling, wetenschap en onderzoek.
Er is gewerkt volgens het toetsingskader RvT met het bijbehorende werkplan 2017.
De Raad van Toezicht kent drie commissies (die 2-4 keer per jaar bijeenkomen):
1. De financiële auditcommissie die contact heeft met de directeur Finance & Control, bij
bouwinvesteringen en financieringen met de directeur Vastgoed & Bedrijfsdiensten en met de
externe accountant om de begroting en jaarrekening te bespreken.
2. De remuneratiecommissie.
3. De auditcommissie kwaliteit en veiligheid.
De Raad van Toezicht heeft in 2017 4 keer vergaderd, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur.
Elk jaar bezoekt de Raad van Toezicht een locatie van Zozijn en in 2017 was dat ’t Kempske,
onderdeel van de sector Kind & Jeugdhulp. Er was een mooi gesprek met een ouder die vertelde over
de zoektocht naar goede begeleiding voor haar kind. En vier ambulant begeleiders legden uit wat er
met de intrede van de Wmo is veranderd in hun dagelijkse praktijk.
Er is een gesprek geweest met de voorzitter van de Medezeggenschapsraad van de Daniël de
Brouwerschool, met de OR en met de centrale cliënten- en verwantenraad.
De samenstelling van de Raad van Toezicht en de in 2016 behandelde onderwerpen zijn te
vinden in de bijlage bij hoofdstuk 4
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BIJLAGEN bij deel 1 / Maatschappelijk verslag 2017
BIJLAGEN BIJ HOOFDSTUK 1 – TERUGBLIK OP ZOZIJN IN 2017
Organisatievisie; Missie en Visie in samenhang met Grondhouding ‘In dialoog met elkaar’
Vertrekpunt

Missie
Waarom bestaan
we?

Visie
Wat is ons
toekomstbeeld?
Grondhouding

Kernwaarden

Uniek en gelijkwaardig
Ieder mens is uniek. Dé medewerker, dé cliënt bestaat niet, ieder mens heeft
zijn eigen persoonlijkheid, geschiedenis, wensen, waarden en normen.
Tegelijk zijn we allemaal gelijkwaardig.
Tot bloei komen
We dragen bij aan de ontwikkeling van mensen met een beperking met als
doel dat ze tot bloei kunnen komen. Cliënten maken deel uit van de
samenleving. We helpen ze gebruik te maken van wat de samenleving al
biedt en stimuleren hen in wat zij de samenleving te bieden hebben.
Regie op eigen leven
Alles draait om cliënten met hun netwerk. Om hun eigenheid, gezondheid,
leven en hun regie daarover. Vanuit een gelijkwaardige dialoog sluiten we
aan bij wat er voor cliënten toe doet.
In dialoog
Dialoog is samenspraak. We nemen waar met een open blik, met warme
aandacht, en schorten onze eigen oordelen en verwachtingen op. Door de
gelijkwaardige dialoog voelt de ander zich gezien en gehoord.
Liefdevol
We zijn bevlogen en werken vanuit ons hart. Ook als het moeilijk wordt,
blijven we trouw aan de relatie, zo komen we er samen bijna altijd uit.
Vakkundig
We verstaan ons vak en hebben actuele en specialistische kennis waarmee
we voor cliënten het verschil kunnen maken.
Vindingrijk
We zijn niet voor één gat te vangen en vaardig in het samen vinden van
oplossingen.

De diensten die Zozijn biedt aan cliënten:
Wonen & logeren
Ambulante begeleiding
Dagbesteding & Werken

Groei & Ontwikkeling
Zozijn School
Diagnostiek & behandeling

Zozijn biedt zorg aan de volgende doelgroepen:
Psychiatrische aandoening

Ja1

Psychosociale problemen

Ja1

Lichamelijke handicap (functiestoornis)

Ja

Verstandelijke handicap

Ja

Zintuiglijke handicap (functiestoornis)

Ja

Somatische aandoening of beperking

Ja1

Psychogeriatrische aandoening of beperking

Ja1

1

Ja, maar altijd in combinatie met VG/LG of NAH.

1

Percentage cliënten per
dienstverleningsvorm*
Wonen
20%

Logeren
4%

Ambulant
47%

Dagbesteding
29%

Percentage cliënten per financieringsvorm*
PGB
8%

Jeugdwet
24%

WMO
20%

Onderaanneming
15%
WLZ
33%

Als het mogelijk is, ondersteunt Zozijn cliënten in het deelnemen aan activiteiten buiten de zorgorganisatie. Als dat niet of nauwelijks mogelijk is, zorgt Zozijn ervoor dat de buitenwereld naar de cliënten
komt. Elk jaar is er bijvoorbeeld een driedaags Zomerfeest op landgoed De Lathmer waar
ook derden van harte welkom zijn. Wij ontvangen elk jaar een aanzienlijk aantal externe bezoekers.
Belanghebbenden en stakeholders
Onze interne belanghebbenden zijn:
 Cliënten
 Verwanten
 Cliënten- en verwantenraden
 Medewerkers
 Ondernemingsraad
Onze externe belanghebbenden zijn:
 Vier zorgkantoren in de driehoek Zwolle – Nijmegen – Winterswijk:
1. Midden-IJssel
Eno
2. Apeldoorn, Zutphen e.o.
Achmea/Zilveren Kruis
3. Arnhem
Menzis
4. Nijmegen
VGZ
Zozijn heeft met de zorgkantoren overeenkomsten afgesloten over de wijze en kwaliteit van

2











dienstverlening in het algemeen en een aparte overeenkomst over de jaarlijkse
productieafspraken. In 2015 zijn voor 2016 en 2017 met elk zorgkantoor (verplichte)
inkoopafspraken gemaakt over de criteria de basis versterken en persoonsgerichte zorg,
versterken eigen regie en samenhangende zorg – samenwerken op expertise. Binnen deze 3
criteria past het gehele project Binnenkant waarvoor 3% opslag door de zorgkantoren is
toegekend. Volgens het format van de zorgkantoren rapporteert Zozijn over de voortgang van
deze criteria.
Ministerie van VWS
Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IJG)
70 gemeenten in ons werkgebied, waarvan 36 in het kerngebied (daarnaast enkele via onderaanneming)
Banken en het Waarborgfonds voor de zorg (WFZ)
Koepelorganisatie VGN: Zozijn neemt deel in de bestuursadviescommissies Stelselwijziging,
Jeugd, Arbeid
Cliëntenorganisaties
College voor Zorgverzekeringen (CvZ)
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
Ambulante dienstverlening: Samen eten is in trek
De ambulante dienstverlening heeft zich in 2017 verder doorontwikkeld. Dit jaar is er speciale
aandacht geweest voor het uitbreiden van de ambulante netwerken. Van hieruit zijn nieuwe
activiteiten opgestart. Deze activiteiten stonden veelal in het teken van elkaar ontmoeten. Zo
hebben we in dit kader in Nijmegen een NAH café opgezet en zien we dat veel inloopmiddagen
vaak overgaan in ook nog gezamenlijk eten. Samen eten is in trek.

In het kader van ketenzorg onderhoudt Zozijn contacten met:
 Het speciaal en regulier (passende) onderwijs
 Centra voor Jeugd & Gezin
 MEE
 Diverse Sociale Werkvoorzieningen (en bedrijven en horeca)
 Woningbouwverenigingen
 Organisaties in de eerste lijn
 Zorgboerderijen en een kinderboerderij
 Ziekenhuizen
 Brede scholen en Integrale Kindcentra
 Andere VG-zorginstellingen (als partner en als onderaannemer) en de GGZ en LG
 Thuiszorg, V&V en Welzijn
Aansprekende concrete voorbeelden van (nieuwe) samenwerkingsinitiatieven en -verbanden zijn te
vinden – verspreid – door de tekst van het maatschappelijk verslag (in groene kaders).

Hersenz van start voor en door Zozijn
Als personen hersenletsel oplopen komen dikwijls eerst in het ziekenhuis terecht. Van hieruit wordt
gewerkt aan het maximaal herstellen van de lichamelijke functies. Maar wanneer de persoon weer
thuis is, worden de gevolgen van het hersenletsel in het dagelijks leven pas echt helder. “Dan begint
het pas”, zeggen de meeste mensen met hersenletsel er zelf over. Ze moeten leren omgaan met de
beperkingen die voortkomen uit het letsel. De behandeling van Hersenz richt zich op deze
chronische fase. Zozijn is één van de 13 NAH gespecialiseerde zorgorganisaties waaruit Hersenz
bestaat en is in 2017 gestart met het groepsgewijs aanbieden van maatwerkbehandeling voor
mensen die in de chronische fase zijn terechtgekomen.
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BIJLAGEN BIJ HOOFDSTUK 2 – RONDOM DE CLIËNT
MEDEZEGGENSCHAP

Samenstelling centrale cliëntenraad in 2017
Naam
H. Bannink (voorzitter)
B. Dijkman
W. Kock
H. Teeuwsen
B. Pollmann

M/V
V
M
M
M
V

Regio /Sector
Salland / de Graafschap
Salland / de Graafschap
Achterhoek & De Liemers
Achterhoek & De Liemers
Achterhoek & De Liemers

M
M

RVE
Werken De Graafschap
Wonen Neede
Wonen Doetinchem
Wonen Doetinchem
Dagbesteding en Werken De
Liemers Didam
Lathmerraad
Begeleid Wonen 1 en 2

A. Frederiks
F. Boddeman (vanaf
september 2017)
H. Rensink

M

Op Pad

NAH

Oost-Veluwe
Oost-Veluwe

De centrale cliëntenraad heeft vanaf 2012 een technisch voorzitter: Mevrouw A. Wolters.
Samenstelling bestuur centrale verwantenraad in 2017
Regio / Sector
(Leden) vanuit regio- of
sectorraad
Achterhoek & De Liemers
Salland / de Graafschap

H. Neerhof (M)
T. Rutten (M)

Oost-Veluwe

W. Bakker, voorzitter (M)
A. Biezeman (M)
G. van Moorsel (V), afgetreden per
september 2017
P. Meijer (M), lid sinds september
2017
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Kind & Jeugd

Leden vanuit het
competentiegebied
R. Reijmer, vicevoorzitter (V)
J. Wind, vicevoorzitter (M)
D. Roeterdink (V), afgetreden per april
2017
M. Sluiseman (V)
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Diverse leden van de centrale cliëntenraad en centrale verwantenraad waren lid van werkgroepen van
Zozijn:
 Financiële zaken
 Commissie Ethiek
 Evaluatie Medezeggenschap cliënten en verwanten
 Wijziging Waskosten
 Voorbereiding themadag
 Verloop aanbesteding Vervoer

ZOZIJN SCHOOL

Cursussen en trainingen gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid in het leven, 2017
Zelfredzaamheid bij wonen, in en om het huis
Schoonmaken, hygiënisch en veilig
Boodschappen doen
Veiligheid in en om het huis
Gebruik van de computer, iPad, tablet en smartphone
EHBO
Voorbereiden op je verhuizing
Voorbereiden op je keukentafelgesprek

Wassen, drogen, strijken, vouwen
Gezond en lekker koken voor weinig geld. (Bij deze
cursus betaal je € 3,00 per les voor de ingrediënten.)
Veilig klussen in en om het huis
Goed zorgen voor je huisdier
Lezen en schrijven
Gezond leven
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Zelfredzaamheid, sociale contacten en relaties
Omgaan met elkaar
Opkomen voor jezelf
Pas op voor Loverboys
Weerbaarheid bij seksualiteit
Digi Wijs: veilig op Facebook, Twitter, etc.
Samenwerken met de mensen om je heen

Omgaan met faalangst
Vriendschap en verliefdheid
Seksuele voorlichting
Relatievorming
Omgaan met de dood

Zelfredzaamheid bij financiën en post

Cursussen voor mensen met NAH

Geldzaken
Post en administratie
Gebruik van smartphone, computer, iPad of tablet bij
beheer van je financiën

Budgetteren
Koken
Omgaan met de computer, iPad, tablet en
smartphone
Reizen met openbaar vervoer

Zelfredzaamheid op het werk

Zelfredzaamheid en veiligheid in het verkeer
en openbaar vervoer

Omgaan met je collega’s
Omgaan met leidinggevenden

Reizen met openbaar vervoer
Makkelijk reizen door gebruik van smartphone,
computer, iPad of tablet
Veilig fietsen naar je werk, familie of vrienden
Veilig lopen naar je werk, familie of vrienden

Omgaan met afspraken
Persoonlijke hygiëne op je werk
Vergaderen
Trainen van werkzaamheden onder andere: horeca,
receptie, groenvoorziening, repro, kunstatelier,
(kinder)boerderij

INZENDERS VINDINGRIJKHEIDPRIJS 2017

Naast de winnaar (Willemien Poll) met de zout/zandlichtbak waren er nog meer inzenders in 2017:
Lies Venhorst
Judith Ellens, Petra Zilvold en Liesbeth Grit
Annelie Degens
Erica Haverkamp
Arno Groot Kormelink

Overzicht handleidingen Zozijn, dagbesteding DTC
Kook-instructie-filmpjes door begeleiders van De
Lunette-Veerpoort
Samenwerking logopedie met ouderenzorg De
Hartkamp in Raalte
Cupcake workshop, Ballochilaan, Lochem
Kunst ateliers, werk in Dienstencentrum Wilp, DCV
De Rietborgh

KWALITEIT

Kwaliteitssystemen en -advies
HKZ certificatieschema Gehandicaptenzorg, jaarlijks audit, 1x/3jaar grote audit (2015 - 2018)
Kwaliteitskader VGN, bouwsteen 1,2,3
Kwaliteitskader Jeugd
Kwaliteitsagenda van Van Rijn (zomer 2016)
Kader Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ)
Zozijn A3-Jaarplan met speerpunt Goede en veilige zorg (2015-2016)
Veilig denken en doen I (beleid) en II (praktijk) incl. melding Incidenten Cliëntenzorg (MIC), risicoinventarisaties en evaluaties, meldpunt medicatie, intern auditsysteem en Arbo-rond-gangen en met
inrichting van de veiligheidsorganisatie per RVE met aandachtsfunctionarissen.
Notitie Meldplicht Datalekken als aanscherping op Gegevensbescherming (Wpb)
Auditbeleid en werkwijze. Drie interne auditoren nemen audits op locatie af
Checklist kwaliteit en veiligheid met jaarprioriteiten, gebruikt door auditoren
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Procedure MICA-meldingen, ondersteund door elektronisch cliëntendossier
Systeem voor beheerde kwaliteitsdocumenten in Sharepoint
Monitoring: conform P&C-cyclus
Elektronisch cliëntendossier (ECD)
Meldpunt Klachten (algemeen en specifiek voor Bopz)
Systeembeoordeling

Daarnaast worden de bestuurder, directeuren en managers geadviseerd door:
 Centrale en decentrale cliënten- en verwantenraden.
 Vertrouwenspersonen cliënten (zowel intern als extern) en medewerkers (extern).
 Commissie Kwaliteit & Veiligheid (waarin zijn opgegaan geneesmiddelencommissie,
M&M commissie, commissie MIC en commissie BIG).

KLACHTEN EN ONVREDE

Samenstelling Klachtencommissie per 31 december 2017
Naam Lid
Mr. C. (Cees) Samson

Aandachtsgebied

M/V

voorzitter (jurist)

M

E. (Esther) Broeman

V

J. (Janneke) Hazelhorst

lid (gedragsdeskundige)

V

J. (Joop) Stremmelaar

lid (op voordracht cliënten-/verwantenraad)

M

M. (Marian) Verhoeven

lid (op voordracht cliënten-/verwantenraad)

V

I. (Ineke) Wellian-Mulder

lid (op voordracht Ondernemingsraad)

V

Samenstelling Meldpunt Meldingen en Klachten per 31 december 2017
A. (Arthur) van der
Woude
M. (Mieke) Gondrie

vertrouwenspersoon cliënten en verwanten

M

vertrouwenspersoon cliënten en verwanten

V

D. (Diny) Liethoff

vertrouwenspersoon medewerkers

V

vacature

vertrouwenspersoon medewerkers

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

Cliënt

Oost Veluwe

Medewerker

Verwant
2

Anders

5
1
2

1
1

2

8

2

4

1

Totaal
2
1
0
5
3
3
0
15

Cliënt

Medewerker

Verwant

Anders

Totaal

1

6

Bejegening
Communicatie
Overlast
Persoonlijk probleem
Samenwerking
Zorg & ondersteuning
Veiligheid
Totaal

3
2
2
3
5

Salland / Graafschap
Bejegening
Communicatie
Overlast
Persoonlijk probleem
Samenwerking
Zorg & ondersteuning
Veiligheid
Totaal

Cliënt

Sector NAH
Bejegening
Communicatie
Overlast
Persoonlijk probleem
Samenwerking
Zorg & ondersteuning
Veiligheid
Totaal

1
3
1
1
8

2
5

Medewerker
2

Verwant
3

1
1
Anders

1
3
1
3

1
3

7

5

8

1

Cliënt

Medewerker

Verwant

Anders

0

0

0

4

1
1

3
2
0
3
3
6
2
19
Totaal
5
0
1
4
4
7
0
21
Totaal
0
0
0
0
0
1
0
1

COMMISSIES

Geneesmiddelencommissie
Yvonne Boog

voorzitter

Anita van der Wal

coördinator farmacie

Frans Kuypers

apotheek-houdend huisarts

Derk Jan Seckel

apotheker

Eugene Eiling

manager regio Salland / Graafschap

Elize Zeen
Marita Olde Hanhof

coördinerend ondersteuner regio Oost-Veluwe
Apotheek praktijk Kuypers

Titia Kranenburg

AVG
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Samenstelling Commissie Ethiek in 2017
Naam en
organisatie
Bert Molewijk,
onafhankelijk
Gerry van Dijk,
Elver
Lorette Fruytier,
Elver

Rens
Diepenbroek, De
Passerel
Anneloes
Woolderink
De Passerel
Anja Wunderink,
De Passerel
Cor Maas, Siza
Renee Siebol,
Siza
Gerda Altena,
Zozijn
Loes Dijker, Zozijn

Ria Reijmer,
Zozijn
Renate Jacobs,
Siza

Rol in de CE

Lid per

voorzitter

01-01-2010

Einde 1e
termijn
01-01-2014

lid werkgroep Week
van reflectie
technisch voorzitter
vanaf 01-09-2014,
penningmeester
vanaf 12-10-2015
Lid werkgroep
studiedag
coördineren van
lid werkgroep
studiedag

01-02-2014

01-02-2018

01-02-2014

01-02-2018

30-1-2017
afgetreden

01-03-2013

01-03-2017

1-6-2017
afgetreden

07-03-2016

07-03-2020

Aandachtsfunctionaris

12-1-2015

12-10-2019

manager, lid MO

18-01-2016
01-01-2013

18-01-2020
01-01-2017

01-01-2010

01-01-2014

01-01-2018

geestelijk verzorger
maatschappelijk
werkende
kwaliteitsadviseur

01-01-2015

01-01-2019

01-01-2010

01-01-2014

01-01-2018

teamcoach,
gespreks-leider
moreel beraad
Verwant

22-5-2017

22-5-2021

lid werkgroep
studiedag
redactie nieuwsbrief
technisch voorzitter
vanaf 30-1-2017
lid werkgroep Week
van reflectie
lid werkgroep
studiedag

Einde 2e termijn

Functie

01-01-2018

ethicus
orthopedagoog, GZpsycholoog
verwant

verwant

manager

Het secretariaat wordt verzorgd door Zozijn (Yvonne Bos).

Bestuurscommissies
Samenstelling Zozijn Bestuurscommissie
Zorginnovatie & Wetenschappelijk onderzoek (BZWO) per 31 december 2017
Werkgroepen
Ivo Veldman

Lysanne Bolink

Wetenschappelijk onderzoek, Innovatie
Kennisontwikkeling
Begeleiden Saxion
Innovatie / Vindingrijkheidprijs

Annelies Donderwinkel

Innovatie / Vindingrijkheidprijs

Ria Jansen

Kennisontwikkeling

Muriël Klaassen

Methodieken

Judith Olsman
Mayke Pastoors
Geerke Simons

Methodieken
Wetenschappelijk onderzoek
Methodieken, Innovatie
Begeleiden Saxion
Kennisontwikkeling

Nutte Tiekstra

voorzitter

ambtelijk secretaris
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Samenstelling Zozijn Bestuurscommissie Kwaliteit & Veiligheid (BKV)
Hans Somer

voorzitter

Diane Onnink

secretaris

Thom Koetsier

Arbo-functionaris

Yvonne Boog

Directeur Zorgadvies & Behandeling

René Rorije

kwaliteitsadviseur

Samenstelling Zozijn Bestuurscommissie Management Rapportages (BMR)
Marcel Wijnands

voorzitter

Diane Onnink

Bestuursbureau

Gertjan Witkamp

RVE-manager

Wilma Becker

RVE-manager

Stefan Adema

projectmanager bedrijfsvoering PO&O

Yvonne Boog
Bennie Horstink

directeur Zorgadvies & Behandeling
stafmedewerker managementinformatie

Gideon Elshof

manager Business Control

Wilko Brom

projectleider ICT

Bestuurscommissie Informatie Management (BIM)
Dirk Venema

voorzitter

Hans Somer

directeur regio Oost-Veluwe

Hans de Groot

manager ICT

Wilko Brom

projectleider ICT

Stefan Adema

projectmanager Bedrijfsvoering PO&O

Maarten Grefte

manager F&C

Henk Loman

directeur Stelselwijzigingen / directeur regio
Achterhoek / de Liemers en sector Kind &
Jeugdhulp (1-10-2017)
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BIJLAGEN BIJ HOOFDSTUK 3 – DE MEDEWERKER
MEDEZEGGENSCHAP

Samenstelling ondernemingsraad per 01 januari 2017 – 31 december 2017
Naam lid
Aandachtsgebied of rol
Marjolein Willemsen

Voorzitter + lid cie PR

Aniek Willemsen

Vice-voorz. + lid cie. BOS

Maaike Baars

Commissie VGWM

Lysanne Bolink - van der Donk

Commissie VGWM

Ciska Bruil

Commissie PZ

Stefan Coenen

Commissie BOS

Ron Jongepier

Commissie BOS

Joost Kemeling

Commissie PZ

Janita van Keulen

Commissie PR

Maarten Krooshof

Commissie PZ

Elsbeth Lamers

Commissie PZ

Wilma Stronks

Commissie BOS

Bart Velthuis

Commissie VGWM

Gerjan Vrugteveen

Commissie PR

Johan Zweerink

Commissie VGWM

Ondersteuning OR: Hannie Elfrink
VGWM
BOS
PZ
PR

= veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
= beleid, organisatie en strategie + financiën
= personele zaken
= presentatie en contacten

MEDEWERKERS IN CIJFERS 2017

Instroompercentage medewerkers

2017

2016

2015

Uitstroompercentage medewerkers

2017

2016

2015

Fte gemiddeld

1.526

1.507

1.489

Fte gemiddeld

1.526

1.507

1.489

Fte instroom

43

27

11,6

Fte uitstroom

108

64

101

% instroom

2,8

1,8

0,8

% uitstroom

7,1

4,2

6,8

Verzuimpercentages

Zozijn

Landelijk

2013

5,1

5,1

2014

5,4

5,0

2015

5,5

5,5

5,4

2016

5,6

5,7

5,5

2017

6,4

5,8

5,8

regio
(nieuw)
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Verdeling Fte aantal medewerkers primair en ondersteunend proces is 87% - 13%.
Verdeling Fte’s per zorggebied:
Wlz: 85,6%
Jeugdwet: 9,0%
Wmo: 5,4%
Scholing in aantallen Zozijn medewerkers in 2017
Scholing 2017

Aantal opleidingen

Bedrijfsopleiding
C(P)O’rs/spec. ost
Lichting 13
Ost/ass. ost
Lichting 13
Medewerkers die eerder waren uitgevallen en in 2017
het certificaat behaalden
Aanvullende Bedrijfsopleiding naar niveau
C(P)O’rs/spec. ost
Aanvullende module Ben in de
1
Omgeving
Lichting 13 was de laatste lichting van de interne Bedrijfsopleiding.
Scholing in relatie met een wettelijk kader
Aandachtsfunctionaris BIG
4
Medicatie scholing
16

Duur in uren per
opleiding

Aantal deelnemers
voldaan

81
75

30

7
14
7
5
11

3

9

Ost/ass. ost
C(P)O’rs/spec. ost

2 – 2,5
3

31
186
(+ 16 medewerkers
van andere zorg
instelling)
52

Medicatie scholing taakhouders
6
2
Oost-Veluwe
Meldcode e-learning
Individueel
2
58
Meldcode contactonderwijs
19
4
155
BOPZ
1
2
9
Onbeperkt Vrij Zijn
4
3
62
Programma Agressiepreventie & -hantering:
Basistraining 3-daagse
11
19,5
96
Basistraining 2-daagse
3
13
28
Herhalingstraining
45
3
432
Maatwerktraining
18
1-8
143
Maatwerktrainingen:
−
in primaire zorg specifiek doelgroep- of cliëntgericht;
−
voor management gericht op Opvang en Nazorg;
−
voor stafdienstmedewerkers van ICT, Logistiek, Facilitair, Vervoer, Vastgoed en Medisch Centrum.
Techniekentraining
10
1 – 3,5
67
Verdiepende module
2
64
19
gezinsondersteuning
Verdiepende module voor medewerkers K&J die werken in gezinnen met de volgende modules:
Communicatie, Oplossingsgericht werken, Systeemgericht werken, Veilig werken en Wet- en regelgeving
(vanuit vertrekpunten Grondhouding en Dialoog).
Overige opleidingen in 2017
Aantal scholingen
Duur in uren per
Aantal deelnemers
training
voldaan
E-learning ECD
Individueel
2
296
Oplossingsgericht Werken
2
24
15
Oplossingsgericht Werken
1
6
12
nascholing
Systeemgericht werken NAH
1
12
9
Basiscoaching
3
26
22
Basiscoaching maatwerk Oost2
14
10
Veluwe
Basisvaardigheden
7
14
70
werkbegeleiders
Introductiescholing – Werken bij
1
9,5
8
Zozijn
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Introductiescholing –
1
13
3
Methodisch betekenis geven
E-learning
Individueel
2
94
computervaardigheden
Word & Excel tips & trucs
1
4
11
Mbo-4 maatwerk in company
1
1 jaar
8
(ROC Twente)
Clientportaal rapportage
45
2
421
(verkort)
Superusers ECD
3 (+ inloopochtend)
3
40
Goal Attainment Scales in de
2
3
15
praktijk
Maatwerk methodisch werken
2
6 – 9 uur
8
CO’rs
Professioneel betrokken
4
6
27
Seksualiteit
3
9
34
Train-the-trainer ONS
1
6
11
Scholing Nachtdienst
6
11
16
Aanvullende scholing voor medewerkers Nachtdienst bestond in 2017 uit de modules Grondhouding/dialoog
en BEN in de Omgeving en signaleringsplan. Deze opleiding loopt door in 2018.

Medewerkers vanuit de Participatiewet werkzaam in Raalte
De Participatiewet is in het leven geroepen om mensen die wel kunnen werken, maar moeite
hebben zich te redden op de arbeidsmarkt, aan een baan te helpen. In Raalte zijn 3 medewerkers
vanuit deze Participatiewet aangesteld. En dat werkt goed! Zij verzorgen de was en andere
facilitaire taken voor de locaties in Raalte. Hierdoor helpt Zozijn ze aan een baan en wordt er voor
de medewerkers op de groepen wat werk uit handen genomen zodat er meer tijd voor de cliënten
ontstaat. Doordat deze samenwerking zo prettig en succesvol verloopt zal er nader onderzocht
worden of er nog meer mogelijkheden zijn om mensen vanuit de participatiewet bij Zozijn aan een
baan te helpen.
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BIJLAGE BIJ HOOFDSTUK 4 – WAT WE NODIG HEBBEN VOOR
CLIËNTEN EN MEDEWERKERS
WAAR WE WONEN EN WERKEN

Regio Oost-Veluwe (algemeen beleid m.b.t. 2016)
actualiseren strategisch vastgoedplan 2015 – 2020 i.v.m. financieringsdeel III)
Infrastructuur De Lathmer

- Bijstelling terrein, nutsvoorzieningen, ontvlechten oudbouw/nieuwbouw
- In bedrijf stellen fase 2 t/m 4 van het noodstroombedrijf

Boshuis (begeleid wonen
Veld & Weide IV, 20 plaatsen)

- Sloop bestaande bouw, voormalige woning
- Start bouw en oplevering in 2017

Intensieve begeleiding (IB) I en IB 2 (40
plaatsen verblijf, 20 plaatsen dagbesteding)

- Sloop van Werkland en Rondweg
- Start bouw begin 2016, oplevering februari 2017
- Inhuizen maart 2017

Regio Salland / de Graafschap en sector NAH
Deventer
nieuwbouw 24 – 32 plaatsen

- Studie/onderzoek locatie 30 plaatsen wonen voor vervanging
Charles Rochussenstraat en Hendrik Werkmanweg
- Verwachte realisatie 2019/2020

Zutphen
nieuwbouw 54 plaatsen wonen en
24 plaatsen dagbesteding

- Studie/onderzoek locatie voor vervanging Lievevrouwenstraat, Nieuwstad,
Henriëtte Polaklaan
- Verwachte realisatie 2019
- Verwerven grond locatie de Mars; is eind 2017 aangekocht

Regio Achterhoek / De Liemers en sector Kind & Jeugdhulp
Doetinchem, locatie Anneriet

- Een begin is gemaakt met een studie om te komen tot een revitalisering van
de gebouwen.

Kind & Jeugdhulp, landgoed De Lathmer
Wilp

- Realisatie nieuwbouw 20 plaatsen wonen en 20 plaatsen logeren

Overig
Stichting Daniël de Brouwerschool
(De Lathmer)

- Realisatie nieuwbouw sportzaal
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WAAR WE HET VAN BETALEN

Algemene gegevens
Naam verslagleggende rechtspersoon

Stichting Zozijn Zorg

Rechtsvorm

Stichting

Adres

Molenallee 50

Postcode

7384 AN

Plaats

Wilp (GLD)

Telefoonnummer

088 575 3000

Nza nummers

300-569, 300-571, 300-572, 300-2020

Nummer Kamer van Koophandel

08113086

E-mailadres

info@zozijn.nl

Websites

www.zozijn.nl en verwanten.zozijn.nl

Cliënten, productie, personeel en opbrengsten Zozijn Zorg per 31 december 2017
Kerngegevens

Aantal/bedrag

Aantal/bedrag

2016

2017

Cliënten/productie/capaciteit
Aantal intramurale cliënten op 31 december*
Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december
Aantal extramurale cliënten (excl. cliënten dagact.) op 31 december **
Aantal cliënten dagactiviteiten (excl. intramurale cliënten) op 31 december **
Aantal verpleegdagen en GVT bezettingsdagen in verslagjaar*
Aantal uren extramurale productie in verslagjaar
Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar (excl. intramurale cliënten)
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december (excl. stagiaires/WAO’ers)
Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december
(excl. stagiaires en WAO’ers, incl. meeruren, overuren en uurloners)
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar
Waarvan opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten
* Inclusief dagactiviteiten aan cliënten woonachtig bij Zozijn.

1.069
1.065
1.485
1.189
391.543
238.292
307.936

1.074
1.065
1.629
1.214
401.277
240.068
296.551

2.107
1.562

2.142
1.576

123.933.775

127.944.775

121.370.053
1.851.909

125.914.191
1.165.694

** Extramurale cliënten kunnen zowel individueel begeleid worden als wel groepsbegeleiding ontvangen.

Resultaatratio
Resultaatratio is een kengetal waarin de verhouding wordt weer-gegeven tussen het resultaat en het
totale budget. Het is van belang om een positieve resultaatratio te hebben.
Resultaatratio AWBZ - gefinancierde resultaten

2016

2017

0,10%

0,80%

2016

2017

144,78%

114,31%

2016

2017

22,54%
25,81%

24,11%
25,80%

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

Solvabiliteit/Weerstandsvermogen
Solvabiliteit is het weerstandsvermogen van de organisatie, uitgedrukt in een percentage van het
risicobudget. Hiermee wordt de soliditeit van de organisatie op de langere termijn beoordeeld.
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/balanstotaal)
Weerstandsvermogen (totaal eigen vermogen/totaal opbrengsten)
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BELEID EN STRATEGIE

Jaarplan Zozijn 2016 - 2017
Bij 1-5 staan de acties waarmee de beoogde doelen behaald worden en waarbij is aangegeven of de acties zijn gerealiseerd door √
Missie (waartoe zijn we op aarde?)
Ontwikkelen met oog voor verschil

Zorgvisie (waar gaan we naar toe?)
Regie op eigen leven

Zozijn ziet het als haar opdracht om op professionele wijze bij te dragen aan de
ontwikkeling van mensen met een beperking.

vertrekpunt: gelijkwaardigheid
visie: regie op eigen leven
waarden: integer en vindingrijk
resultaten: inclusie, ontwikkeling en gezondheid
Organisatievisie: verantwoordelijkheid i/d lijn, sturen én
zelforganisatie, centraal én decentraal, feedback en onderlinge
samenhang.

1. Leiderschap
-Strategie-tweedaagse
houden met MO-leden
(7, 6, 4) √

3. Management van medewerkers
-Uitvoeren samenhangende plannen K&J, NAH, ZAB en Vervoer
(sectoren en diensten) (6) √
-Implementeren Zozijn Mobiliteit Centrum per 1-1-15 (ZMB) √

-Managersdag over
strategie en leiderschap √
-Uitdragen van visionaire en
organisatieinhoudelijke
koers en leiding geven aan
veranderingen (MO, RVEmanagers) (1-9) √
-Sturen op competenties in
versoberd zorgstelsel zoals
regie nemen, feedback
geven, motiverend en
steunend zijn, ondernemerschap (1, 3,4,5, 6,7) √
-Informeren over veranderingen en activiteiten via
ZO!, nieuw intranet,
voorlichtingsbijeenkomsten
(BB, dir Stw) (3,4,6,7) √
-Medezeggenschap wordt
altijd betrokken bij
belangrijke besluiten op
centraal, regio/sector en rveniveau (RvB, zorgdirecteuren, RVE-managers) (1,
7,9) 
-Zozijn neemt actief deel
aan het landelijk onderzoek
Beter Leren Toezien
(looptijd 2013-2015) (1) √

-Uitvoeren medewerkeronderzoek najaar 2015 (PO&O) (3) √
-Laten deelnemen aan basis- en maatwerkscholingen (sectoren en
diensten) (1,3,4,5) √
-Opstellen van scholingsplannen per regio/sector/dienst en
onderbrengen in de P&C-cyclus (1) (zorgdir. en PO&O)
gedeeltelijk √

5. Management van processen
-Implementeren theoretische grondslag
inclusief presentiebenadering (1,5)
voorbereiding √ en loopt door 2018 en verder
-Implementeren 6 zorgprogramma’s (ZAB)
en uitvoeren in praktijk (regio’s en sectoren)
(1,5) voorbereiding √ en loopt door 2018 en
verder
-Implement. Methodisch werken (ZAB),en
uitvoeren in praktijk (regio’s/sectoren) (1,5)
voorbereiding √ en loopt door 2018 en verder
-Uitbreiden van de samenwerking keten-partners
(regio’s + sectoren) (2) zoals samenwerking
aangaan met Bartimeùs tbv 7 cliënten met
visuele beperking (6,7,9) √

2. Strategie en beleid
-Implementeren van 4 bestuurscommissies die bestuurder
gevraagd en ongevraagd adviseren op strategisch niveau
(1,5,6,7,9) √

-Implement. documentenbeheer waarbij
uitsluitend belangrijkste documenten worden
onderhouden (BB) (1). √

-Veilig denken & doen verder implementeren (1, 10) √

-Zozijn overweegt steeds of duurzame
(energiezuinige, milieuvriendelijke)
toepassingen haalbaar en betaalbaar zijn
(VGB) (10) √

- Sterk merk Zozijn neerzetten voor Wlz, Wmo, jeugdwet (8, 10) √
-PvA participatiebanen ontwikkelen en implementeren bij Zozijn en
bij inkoop van producten en diensten (dir. stelsw en dir PO&O)
(7,9) √
- Opzetten van risicomanagement (dir F&C, BB) √ en loopt door tot
in 2018

-Medewerkers toerusten met e-learning en
instructie en helpdesk voor de ‘nieuwe
werkplek’ met Office 365 en Zozijnnet (3,4) 
-Instrueren en faciliteren van het halen,
brengen en delen van kennis en ervaring
op Zozijnnet (BB) (3,4). 
-Optimaliseren van inkoopproces volgens
notitie Inkoopbeleid √

4. Management van middelen
-Implementeren ECD 2.0, incl. applicatie MICA-meldingen en
GASdoelmeting (1, 5). Implementatie is in 2016 – 2017 
- PvA Unit Opleidingen uitvoeren met basisaanbod en
maatwerkaanbod scholingen (PO&O) (5,6) √
-Verdere uitrol ict-infrastrucuur volgens ICT-programma en beleid
2015 (VGB) (3,4) √
√
-Uitvoeren jaarplan 2015 Financiën (o.a. exploitatie, investeringen,
prestaties) (F&C) (6) √
-Realiseren nieuwbouw fase 2 Veld & Weide, Oostzoom,
IJsselvallei en in Raalte, Holten, Lochem, Doetinchem (VGB) (8) √
- Plan opstellen voor reductie overheadkosten evenredig met
omzetdaling met besluit voorjaar 2016 en effectuering in 2018
(PO&O). √
-Opzeggen van huurcontracten, verkopen van ruimten en interne
verhuizingen ter reductie van aantal m2 √
.

-Proeftuin regioadministraties uitvoeren en
resultaten verbreden (4,6,7) √
Optimaliseren van Logeerhuizen (dir).(6) √ en
loopt door in 2018
-Deelnemen aan project Invoormantelzorg
bij Vilans (1,7) √
-Besluit nemen over noodzakelijk en
gewenst extern kwaliteitscertificaat (BB) (7) √
-Implementeren personeelsplanning+JUS cf
begroting en noodzakelijke flexibiliteit (6)
(zorgdir en dir PO&O) √
-Opstellen en uitvoeren PvA bij resultaten
en groeimogelijkheden clientervaringsonderzoek
2014 (BB en zorgdir.) √
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Met motto ‘Accenten leggen’
Bij 6-9 staan de beoogde doelstellingen om de 9 strategische doelen te behalen
Omgevingsbeeld
Zorg versobert
Ander zorgstelsel
Versoberde zorg en ander zorgstelsel = trendbreuk
Eigen verantwoordelijkheid en de grens daaraan
Sector digitaliseert
Arbeidsmarkt in beweging
Verantwoording aan de samenleving
Verschuiving in vastgoed
Passend onderwijs

Strategische speerpunten (wanneer doen we het goed in de ogen van?)
1. Liefdevolle en vakkundige (veilige) zorg
2. Versterkte contacten in keten/netwerk
3. Professionele medewerkers die werken vanuit de grondhouding
4. Gezonde exploitatie en vermogenspositie
5. Bestendiging in het zorgstelsel: Wmo, Wlz, Jeugdwet, Zvw
6. Multifunctionele en betaalbare accommodaties
7. Goede reputatie, sterk merk en grotere naamsbekendheid

7. Medewerkers
-Medewerkers gebruiken actief mobiliteit om werk te behouden, te
monitoren door ZMC (4, 6)
–Medewerkers weten de Zorgservicedesk te vinden (1)

8. Maatschappij
. -Zozijn verbetert de reputatie met positieve inspectieoordelen, HKZbevindingen en (niet-)zwartboekvermelding, en
vergroot de naamsbekendheid (75x in beeld bij gemeentes)
en het merk Zozijn (9)

-Medewerkers kennen en begrijpen ‘de nieuwe werkelijkheid’ en
handelen daarnaar, te meten in het R&O-gesprek (4)

-Zozijn communiceert effectief met stakeholders en
belanghebbenden (9)

-Alle managers (100%) sturen op strategie en realisatie van
organisatiedoelen, te meten aan RVE-A3’s, en nemen regie en
tonen voorbeeldgedrag (1-9)

-Zozijn kiest voor duurzame (energiezuinige,
milieuvriendelijke) toepassingen

-Medew. zijn en blijven gekwalificeerd voor hun professionele
(veranderende) taak: 98% van medewerkers primair proces rondt
voor hen bedoelde Zozijn-opleidingen succesvol af voor 1.1.16, te
meten in 4mndrapp. (3, 4)
-Medewerkers ervaren een gezonde werk/privébalans, te meten in
het MTO.

9. Bestuur en financiers
. -Zozijn beweegt mee met ondersteuning en zorg
gefinancierd door Wlz, Wmo, jeugdwet en Zvw, waarbij die
financiering wordt gekort met resp. 7%, 25%, 15% en 5%(7)
-Álle stafdiensten en bezuinigen ten minste 6% mee met de
dalende omzet van Zozijn (6)

-Medew. kennen het sociale netwerk en de informele zorgers van
de cliënt en weten dit in te zetten, te meten in de zorgplannen (7)

-Zozijn behoudt een gezonde exploitatie en vermogenspositie
met samenhang tussen zorg en vastgoed, te meten in
maand- en triaalrapportage (6)

-Medewerkers halen, brengen en delen kennis en ervaring op het
nieuwe, interactieve Zozijnnet, te meten aan het aantal actieve
groepen (3,4)

-Aantal tijdig gerealiseerde nieuwbouwlocaties en renovaties
o.b.v. doelmatige en doeltreffende zorg, en zorgprofielen (8)

6. Cliënten en (keten)partners
. -Zozijn biedt kwalitatieve zorg aan cliënten via Wmo (lagere
ZZP’s), Wlz (hogere ZZP’s), jeugdwet en Zvw volgens de
afspraken in de ondertekende DVO’s en zorgplannen (1)
-Cliënten zijn én voelen zich veilig bij Zozijn, te meten aan MICAmeldingen en 98% van de cliënten heeft een ingevulde individuele
risicoanalyse (1)
-Er wordt vanuit de relatie methodisch en doelgericht gewerkt met
cliënten, en dit blijkt uit 100% cliënten in ECD waarin de cyclus
van methodisch werken is gerapporteerd (1, 5)

-De personeelscapaciteit krimpt van circa 1450 fte (2014)
naar circa 1250 fte t/m 2017 (berekening okt. 2014 ),
gedifferentieerd naar doelgroepen bij Wmo, Jeugdwet en Wlz
(7,6)
- Zozijn creëert participatiebanen in organisatie en
dienstverlening 2015-2016 in omvang van 20-50 fte (7,9)
-De managementrapportage rapporteert smart + met
richtlijnen over gewenste resultaten van zorg, kwaliteit &
veiligheid, personeel (1,2,3,5,6,7,8) en is in 2015/2016
digitaal toegankelijk

-Zozijn versterkt het methodisch werken en levert professionele
zorg die is beschreven in 6 zorgprogramma’s (5)

-Zozijn heeft 4 functionerende bestuurscommissies op gebied
van managementinformatie, informatiebeleid, kwaliteit en
veiligheid en zorginnovatie incl wetensch. onderzoek
(1,5,6,7,9)

-Zozijn versterkt het contact met ketenpartners en stakeholders

- (Kantoor)ruimte in m2 wordt gereduceerd (8)
-Raad van toezicht ontwikkelt zich binnen het
toezichthoudend kader tot een ‘strategisch partner’ voor
bestuurder (1-9)
-Risico’s worden bewust genomen o.b.v. weging en
inschatting (1-9)
-Zozijn heeft een geaccrediteerde zorgbestuurder
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BESTUUR EN TOEZICHT

De juridische structuur van Stichting Zozijn ziet er ultimo 2017 als volgt uit:

Stichting Zozijn Beheer
(beheermaatschappij)

Raad van Toezicht / Raad van Bestuur
Statuten gedeponeerd 2017
Vestigingplaats Voorst
Doel het bieden van cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg aan
mensen met een beperking)

Stichting Zozijn Zorg
(werkmaatschappij)

Daniël de Brouwerschool
(werkmaatschappij)

Raad van Bestuur / Directeuren
Statuten gedeponeerd 2017
Vestigingsplaats Voorst
Doel het bieden van cliëntgerichte
veilige en betaalbare zorg aan mensen
met een beperking)

Bevoegd gezag
Raad van Bestuur Zozijn / Directeur
Statuten vastgesteld juni 2009
Vestigingsplaats Voorst
Doel onderwijs bieden waardoor de
leerlingen zich ontwikkelen en zo zinvol
mogelijk kunnen samenleven met hun
omgeving
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Informatie over organisatiestructuur en besturingsmodel Zozijn Zorg per 1-2-2018
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Samenstelling Raad van Bestuur en Directeuren 1 februari 2018
Naam

Bestuursfunctie

M/V

Dr. P.L. Vriesema *

Bestuurder

M

Drs. J.H.A. Andriessen
MMC

Directeur regio Salland/De Graafschap en sector Niet Aangeboren
Hersenletsel

M

Drs. M.E.A. Bosch

Directeur Personeel, Organisatie & Opleiding

V

Y.J. Boog

Directeur Zorgadvies en Behandeling

V

H.W. Loman

Directeur regio Achterhoek/De Liemers en sector Kind & Jeugd

M

D.J.A. Somer

Directeur regio Oost-Veluwe

M

D.S. Venema

Directeur Vastgoed en Bedrijfsdiensten

M

M.W.A. Wijnands MSc

Directeur Financiën & Control

M

Drs. D. Onnink

Secretaris Raad van Bestuur & Bestuursbureau

V

* De Bestuurder heeft geen nevenfuncties en er is geen belangenverstrengeling.
Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2017
Naam en
hoofdfunctie

Bestuurs-functie
/ aandachtsgebied

M/
V

Overige nevenfuncties

1e benoeming /
Moment van
aftreden

Bijgewoond
e
vergadering
en
4
+
bezoekdag

Drs.C.B. Van Boven
Directeur-bestuurder
Parteon

Voorzitter
- Audit cie.
Financiën en
Vastgoed

M

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

1november 2011 /
1 november 2019

Dr. P. Assmann
Specialist
ouderengeneeskunde Zorggroep Zuid
Gelderland

Lid
- Daniël de
Brouwerschool
- Cie. Kwaliteit
en Veiligheid

V

Prof. dr. C. de Ruiter
Hoogleraar
Forensische
Psychologie
Universiteit Maastricht
Drs. C.A.M.P.
Scholman
Directeur P&O AMC
Utrecht
Drs. R. Collé RC
Voorzitter directie van
Conservatrix NV,
Nuvema NV,
Hooghenraed NV

Lid
- Audit cie.
Kwaliteit en
Veiligheid

V

Lid
- OR
- Reserve lid cie.
Kwaliteit
Lid
- Vrz. auditcie.
Financiën/
vastgoed

V

 Lid van de Raad van Commissarissen
van Partou

1 juli 2013 /
1 juli 2021

4
+
bezoekdag

M

Geen nevenfuncties

1 juli 2013 /
1 juli 2021

4
+
Bezoekdag

1 november 2011 /
1 november 2019

Eigen Consultancy bedrijf,
corine.de.ruiter te Maastricht

4
+
bezoekdag

29 maart 2017 /
29 maart 20121

3
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(Beleids)onderwerpen, behandeld door de Raad van Toezicht in 2017
Toetsingskader Raad van Toezicht
Treasury jaaplan 2018
Kaderbrief
Begroting 2018, gebaseerd op meerjaren doorrekening incl. investeringsbehoeften
Treasury statuut Daniël de Brouwerschool
Vastgoed investeringsbesluiten
Samenhangend plan t.b.v. organisatorische veranderingen (project de Achterkant)
Herbeoordeling Waarborgfonds voor de Zorg
Draaiboek bij overnames
Managementrapportages
Jaarrekening Zozijn Beheer en Zozijn Zorg incl. accountantsverslag en maatschappelijk jaarverslag 2016
Managementletter 2016
Meerjarenperspectief Zozijn 2016-2019
Jaarrekening Daniël de Brouwerschool 2016
Meerjarenbegroting Daniël de Brouwerschool
Honorering RvT en RvB
Mandateringsreglement
HKZ auditrapportage
Bestuursreglement Zozijn Zorg
Reglement Toezicht Zozijn
Vernet verzuimrapportage 2016
Statutenwijzigingen Zozijn Beheer, Zozijn Zorg
Reglement Conflicthantering
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Overzicht van in 2017 vastgestelde notities



























De organisatievisie
Management rapportages
Projectorganisatie en verantwoording Binnenkant
Notitie vervoer cliënten door medewerkers
Draaiboek overnames
Notitie ‘Veilig denken en doen”
Notitie “Wie betaalt wat?”
Notitie implementatie Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
Systeembeoordeling
Notitie werkkostenregeling
Zozijn koers en besluiten over overhead en procesoptimalisatie
Samenhangend Plan Overhead en beslisdocument administratieve processen
Notitie pakketkeuze software pakket
Kaderbrief + procedure begroting 2018
Vragenlijst en planning cliënt-en medewerker onderzoek
Implementatieplan procesoptimalisatie
Meldcode, borging in de organisatie
Aandachtfunctionaris, meldplicht datalekken en aanpak binnen Zozijn
Learning Management Systeem
Plan van aanpak WLz behandeling 2019
Jaarplan Zozijn 2018
Eigen risicodragerschap
Meerjarenperspectief 2018-2019
Uitvoeringsplan project Vitaal
Werkwijze vaccinatiezorg
Maandkalender Planning & Control
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Afkortingen
AMK – Advies- en meldpunt kindermishandeling
AO – Administratieve Organisatie
AO/IC regeling – Administratieve Organisatie/Interne Controle
BIG – Wet BIG, de wet op de individuele beroepen in de gezondheidszorg
BJZ – Bureau Jeugdzorg
Bopz – Wet Bopz, de wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
CBO – Centraal Begeleidingsorgaan (intercollegiale toetsing, TNO)
CCE – Centrum voor Consultatie en Expertise (bij meerzorg)
CCR – Centrale Cliëntenraad
CPS – Cliëntvolgend personeelplanning systeem
CVR – Centrale Verwantenraad
CvZ – College voor zorgverzekeringen
ECD – Elektronisch cliëntendossier
EZZ – Extreme zorgzwaarte (meer zorg nodig dan opgenomen in ZZP)
GGZ – Geestelijke gezondheidszorg
GHZ – Gehandicaptenzorg
GVT – Gezinsvervangend tehuis
HKZ - Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
IBC/FWG – Interne bezwarencommissie Functiewaardering gezondheidzorg
IC – Interne controle
ICT – Informatie en Communicatietechnologie
IGZ – Inspectie voor de Gezondheidzorg
INK – Instituut Nederlandse Kwaliteit
KMS - Kwaliteitmanagementsysteem
LG – Lichamelijk Gehandicapten
MEE – MEE staat voor meedoen, meedenken, enz. (vh. sociaal-pedagogische diensten)
MIC – Meldingen Incidenten Cliënten
MO – Management overleg van Zozijn
M&M – Middelen en maatregelen
MPT – Modulair Pakket Thuis (Wlz)
NAH – Niet Aangeboren Hersenletsel
NVTZ – Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen
NZVD – Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg
NZa – Nederlandse Zorgautoriteit
P&C – Planning & control
PGB – Persoonsgebonden budget
R&O – Resultaat- en ontwikkelingsgesprekken
RvB – Raad van Bestuur
RVE – Resultaatverantwoordelijke eenheid (eenheid waarvoor manager verantwoordelijk is)
RvT – Raad van Toezicht
RI&E – Risico Inventarisatie en Evaluatie
SOEC – Stichting Opleidingserkenningen Care
VG – Verstandelijk Gehandicapten
VGN – Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
VWS – Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wajong - Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Wfz – Waarborgfonds zorg
Wlz – Wet langdurige zorg (opvolger AWBZ)
WMCZ – Wet medezeggenschap voor cliënten zorginstellingen
Wmo – Wet maatschappelijke ondersteuning
WOR –Wet op de ondernemingsraden
Wsw – Wet sociale werkvoorziening
WTZi – Wet Toelating Zorginstellingen
Wwb – Wet werk en bijstand
ZAB – Zozijn dienst Zorgadvies en Behandeling
ZGC – Zorgbrede Governance Code
ZonMW – Zorgonderzoek Nederland, Medische Wetenschappen
ZVC – Zozijn Vervoer Centrum
ZVW -Zorgverzekeringswet
ZZP – Zorgzwaartepakket

Zozijn, Maatschappelijk verslag / bijlagen 2017 / mei 2018
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Jaarrekening 2017
Stichting Zozijn Zorg

Vestigingsplaats: Voorst
Datum: 23-05-2018

Stichting Zozijn Zorg
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1.1 JAARREKENING

Stichting Zozijn Zorg

1.1 ENKELVOUDIGE JAARREKENING

1.1.1 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-17
€

31-dec-16
€

2
3

105.315.825
0
105.315.825

101.165.216
491.443
101.656.659

4
6
7
9

414.786
3.658.188
6.466.695
21.050.048
31.589.717

315.740
4.129.498
10.986.890
23.790.583
39.222.711

136.905.542

140.879.370

31-dec-17
€

31-dec-16
€

45
16.136.950
15.845.923
1.026.894
33.009.812

45
15.336.119
15.626.072
1.026.894
31.989.130

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Groepsvermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal groepsvermogen

10

Voorzieningen

11

8.963.377

10.643.737

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

12

67.296.876

71.154.979

6
13

53.213
27.582.264
27.635.477

26.017
27.065.507
27.091.524

136.905.542

140.879.370

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Totaal passiva
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1.1.2 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref.

2017
€

2016
€

125.914.191
864.890
1.165.694

121.370.053
711.813
1.851.909

127.944.775

123.933.775

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)
Overige bedrijfsopbrengsten

16
17
18

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

19

88.406.810

87.675.958

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

20

9.190.717

8.938.252

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

21

0

-852.702

Overige bedrijfskosten

23

26.698.552

25.528.571

Som der bedrijfslasten

124.296.079

121.290.079

BEDRIJFSRESULTAAT

3.648.696

2.643.696

-2.628.014

-2.525.290

1.020.682

118.406

2017
€

2016
€

-199.169
1.000.000
219.851
1.020.682

-267.218
0
385.624
118.406

Financiële baten en lasten

24

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve opleidingsbeleid
Bestemmingsreserve kapitaallasten
Bestemmingsfonds Reserve aanvaardbare kosten
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1.1.3 ENKELVOUDIG KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017
Ref.
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen

2017
€

€

3.648.696

16,17
8

9.190.718
-1.680.360

2.643.696

8.085.550
1.530.074
7.510.358

Veranderingen in werkkapitaal:
- voorraden
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

Ontvangen interest
Betaalde interest

-99.046
4.520.195

-13.738
2.349.728

4
10

498.506
499.720

-5.028.688
-293.908
5.419.375
16.578.429

19
19

3.714
-2.614.691

1
1

17.272
-2.488.415

-13.015.944
166.061

-2.471.143
6.801.571

-15.834.899
1.020.856
-12.849.883

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Mutatie aflossingsverplichtingen
Aflossing langlopende schulden

-2.986.606
9.272.714

-2.610.977
13.967.452

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

9.615.624

3
5

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

9
9
9

2016
€

0
0
-3.858.104

-14.814.043

26.350.000
-1.080.001
-2.789.002

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-3.858.104

22.480.997

Mutatie geldmiddelen

-2.740.535

14.468.525

23.790.583
21.050.048
-2.740.535

9.322.058
23.790.583
14.468.525

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

6
6

Toelichting:
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
1.1.4.1 Algemeen
Naam van de verslagleggende persoon:
Adres:
Postcode:
Telefoonnummer:
Identificatienummers Nza:
Nummer van de Kamer van Koophandel:
E-mailadres:
Internetpagina:

Stichting Zozijn Zorg
Postbus 10 Twello
7390 AA
088-5753000
300-569, 300-571, 300-572, 300-2020
08113086
info@zozijn.nl
www.zozijn.nl

De statutaire zetel is gevestigd te Voorst.
Stichting Zozijn Zorg legt zich toe op het ondersteunen van mensen met een handicap en hun omgeving,
op het gebied van wonen, werken en vrije tijd, ongeacht hun geloofs- en levensovertuiging.
Groepsverhoudingen
Zorginstelling Stichting Zozijn Zorg maakt onderdeel uit van Stichting Zozijn Beheer te Voorst.
De jaarrekening van zorginstelling Stichting Zozijn Zorg is opgenomen in de geconsolideerde
jaarrekening van de Stichting Zozijn Beheer.
Verslaggevingsperiode
De jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31-12-2017.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving RJ 655 en titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn
gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïtsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van
voorgaand jaar.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2016 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken.
De impact op het vermogen en resultaat is nihil.
Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin
de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor
het weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen:
Stichting Zozijn Zorg heeft een bedrijfswaardeberekening kapitaallastenexploitatie opgesteld voor de
gehele vastgoedportefeuille, vastgoed in eigendom en gehuurd. De toekomstige vergoedingen zijn daarbij
afgezet tegen de toekomstige uitgaven. De basis voor de berekening is de kapitaallastenopbrengst
NHC 2018, de verwachte gebruiksduur en een rekenrente/disconteringsvoet van 5%. De berekende
bedrijfswaarde geeft ten opzichte van de huidige boekwaarde en investeringsplannen een positieve
investeringsruimte weer.
Verbonden rechtspersonen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de
statutaire directieleden en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
Van betekenis zijnde transacties met verbonden partijen worden toegelicht voor zover die niet onder
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de
transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
1.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld,
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans,
resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden
niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de
omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden
vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet
aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans
opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie
niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de
verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij
de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt
uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen
voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich
voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat
alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking
tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie
worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele
voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van
de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het
juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van zorginstelling Zozijn.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek
van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische
gebruiksduur van het vast actief.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire
methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten
en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Bedrijfsgebouwen en terreinen : 2 % - 25%.
• Machines en installaties : 5 %.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10% - 33,33 %.
Financiële vaste activa
De vordering inzake compensatieregeling betreft het bedrag dat voortvloeit uit de In 2012 toegekende
compensatieregeling en betreft een vordering op de Nza. De vordering wordt met ingang van 2012 in
jaarlijks gelijke termijnen ontvangen via de nacalculatie.
Het saldo ultimo boekjaar bestaat uit het in de toekomst in de nacalculatie te verwerken aandeel van de
vordering. De financiële vaste activa zijn gewaardeerd op nominale waarde.
Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid of
lagere opbrengstwaarde.
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans
wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde.
Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële
waarde gegeven in de toelchting op de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’.
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten (vorderingen en schulden) wordt verwezen
naar de behandeling per balanspost. Het beleid van de instelling is om haar financieringen binnen
de kaders van het treasurystatuut te realiseren.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de
vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor
aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor
diensten en verrichtingen ter dekking van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. De liquide middelen zijn gewaardeerd op nominale waarde.
Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden,waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is waarvan de omvang op betrouwbare
wijze is te schatten. De gehanteerde disconteringsvoet staat onder de individuele grondslagen
voorzieningen.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk
is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
Voorzieningen (individueel)
Voor de waardering van de in de jaarrekening opgenomen voorzieningen geldt het navolgende:
- Voor uitgaven groot onderhoud is een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een
aantal boekjaren. De omvang van de te vormen voorziening is gebaseerd op een lange termijn
onderhoudsplan.
- De voorziening asbest is gevormd voor de kosten die samenhangen met asbestverwijdering. De voorziening
is gewaardeerd tegen nominale waarde
- De voorziening jubileumverplichtingen betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De
voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening
is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Voor het bepalen van deze voorziening is per
medewerker een inschatting gemaakt van de kans dat de (jubileum) uitkering zal plaatsvinden, afgezet tegen
de waarschijnlijke uitkering, rekening houdend met verwachte salarisstijgingen. De gehanteerde
disconteringsvoet bedraagt 2,5%.
- De voorziening langdurig zieken dekt de volledige salariskosten (aanvullingen) gedurende 2 jaar van het
personeel dat per ultimo 2017 reeds 6 maanden ziek was en waarbij een reële verwachting is dat betrokkene
uitstroomt naar de WAO of WiA. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.
- De voorziening reorganisatie is hoofdzakelijk gevormd voor de afbouw van indirecte functies in verband met
het optimaliseren van diverse processen. In het kader van de reorganisatie zijn de medewerkers hierover
geïnformeerd. Het kortlopend deel van de reorganisatievoorziening is gerubriceerd onder de kortlopende
schulden. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.
- In de CAO Gehandicaptenzorg is het Persoonlijk Budget Levenfase (PBL) opgenomen. Voor de in de CAO
genoemde overgangsregeling voor medewerkers die op 31-12-2009 tussen de 45 en 49 jaar oud zijn, is de
voorziening PBL gevormd. Deze medewerkers hebben recht op een eenmalige storting van 200 verlofuren in
het PBL op het moment dat zij 55 jaar worden. Voor deze toekomstige toe te kennen rechten is op individuele
basis een voorziening PBL gevormd. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en
leeftijd,waarbij rekening is gehouden met een disconteringsvoet van 2,5%.
- Voor de in de CAO opgenomen overgangsregeling voor medewerkers die op 31-12-2009 ouder dan 49 jaar,
maar die nog niet de 55 jarige leeftijd hebben bereikt wordt op individuele basis een voorziening opgenomen
voor de toekomstige extra toe te kennen PBL rechten in overeenstemming met de CAO bepalingen artikel
8A:5
- De voorziening Onregelmatigheidstoeslag (ORT) is gevormd als gevolg van meerdere rechtszaken over het
recht op ORT tijdens vakantie. Zozijn heeft de verplichting tot nabetaling van de ORT over de jaren 2012 t/m
2015. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Kredietrisico
Zozijn loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa,
handels- en overige vorderingen, liquide middelen. Het maximale kredietrisico bedraagt € 35,7 miljoen,
waarvan € 21,1 miljoen betrekking heeft op bij bankinstellingen ondergebrachte liquide middelen. Het
kredietrisico inzake vorderingen ad € 14,6 mliljoen betreft een groot aantal tegenpartijen.
Renterisico en kastroomrisico
De stichting loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden en
herfinanciering van bestaande financieringen. Voor vorderingen en schulden met variabel rentende
renteafspraken loopt de instelling risico ten aanzien van toekomstige kasstromen en met betrekking
tot vast rentende leningen reële waarde risico.
Prijsriscico
Gezien het karakter van de instelling is het prijsrisico gering. Stichting Zozijn Zorg neemt geen
onverantwoorde risico's in de zin van risicovolle beleggingen en/of derivaatconstructies op
langlopende leningen.
Liquiditeitsrisico
De stichting bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het
management ziet erop toe dat voor de Stichting steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan
de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbare
faciliteiten beschikbaar blijft om steeds binnen de gestelde leningconvenanten te blijven. Per
31 december 2017 zijn de niet contant gemaakte contractuele betalingsverplichtingen circa € 3,9 miljoen.
Schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de
waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio
en onder aftrek van transactiekosten.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen
onder kortlopende schulden.
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
1.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering
van een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend
met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaastgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden
toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit
boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer
het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te
ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht
betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten
worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan
worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de
dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten
zijn verantwoord.
Subsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat
deze worden ontvangen en instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers en de belastingdienst.
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode
waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans
opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere
opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van
verrekening met toekomstige betalingen door de instelling.
Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten
gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties
worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum
en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend
uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn
verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van
de winst-en-verliesrekening gebracht.
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in
geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover
deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst
doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar
verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of
arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te
wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en
individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste
respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het
dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de
onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als
het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in
een reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Ontslagvergoedingen
worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een
verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde
grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden
gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te
wikkelen.
Pensioenen
Stichting Zozijn Zorg heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen
dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen
heeft opgebouwd bij Stichting Zozijn Zorg. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar
personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Zozijn Zorg
betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de
werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad
van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële
verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2014 diende het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten
minste 104,5% te hebben. De dekkingsgraad (na indexatie) bedroeg toen 109%. Per 1 januari 2015
gelden de nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de
dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden.
Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen.
Op 31 december 2023 moet de dekkingsgraad minimaal 123% zijn. Het pensioenfonds verwacht
hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra
stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Zozijn Zorg heeft
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het
pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Zozijn Zorg heeft
daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening
verantwoord. De dekkingsgraad van het pensioenfonds was per ultimo 2017 101,1%
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen)
en aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest.

1.1.4.4 Grondslagen van segmentering
In de jaarrekening wordt geen segmentering van de resultatenrekening toegepast.

1.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft
op de rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat
betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten.

1.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken
tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden
niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming
van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan
toegelicht in de jaarrekening.
1.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de
wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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1.1.5 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
31-dec-17
€

31-dec-16
€

77.452.401
10.302.734
9.815.681
7.745.009

76.615.121
10.368.816
11.303.949
2.877.330

105.315.825

101.165.216

2017
€

2016
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen

101.165.216
13.015.944
0
8.699.274
0
0
0
166.061

93.945.281
15.834.899
0
8.446.810
0
852.701
0
1.020.855

Boekwaarde per 31 december

105.315.825

101.165.216

De specificatie is als volgt:
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
Totaal materiële vaste activa
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 1.1.6.
De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het
overzicht van de langlopende leningen in bijlage 1.1.8.

2. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Vordering op grond van compensatieregeling
Overige vorderingen

0
0

491.443
0

Totaal financiële vaste activa

0

491.443

2017
€

2016
€

491.443
0
0
0
-491.443

982.885
0
0
0
-491.442

0

491.443

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari
Verstrekte leningen / verkregen effecten
Ontvangen dividend / aflossing leningen
Amortisatie (dis)agio
Af: aflossing compensatieregeling
Boekwaarde per 31 december

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 1.1.7.
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1.1.5 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
3. Voorraden
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Computerapparatuur
Kantoorartikelen

356.321
58.465

231.784
83.956

Totaal voorraden

414.786

315.740

Toelichting:
Op de voorraden is een voorziening van € 35.000 wegens incourantheid in mindering gebracht.
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1.1.5 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / WLZ

Saldo per 1 januari
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar
Saldo per 31 december

t/m 2014
€

2015
€

2016
€

2017
€

75.366

-5

4.028.110

0
-37.683
-37.683

-53.208
0
-53.208

27.691
-4.055.801
-4.028.110

3.620.505

3.620.505
-25.517
-4.093.484
-498.496

37.683

-53.213

0

3.620.505

3.604.975

c
c
c
c

c
c
c
c

c
c
c
c

a
a
a
a

4.103.471
3.620.505

Stadium van vaststelling (per erkenning):
Zorgkantoor Arnhem
Zorgkantoor Apeldoorn-Zutphen e.o.
Zorgkantoor Midden IJssel
Zorgkantoor Nijmegen

totaal
€

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa
31-dec-17
€

31-dec-16
€

3.658.188
53.213
3.604.975

4.129.498
26.017
4.103.481

31-dec-17
€

31-dec-16
€

101.495.293
97.874.788
0

98.062.074
94.033.964
-131

3.620.505

4.027.979

De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Vorderingen op debiteuren
Overige vorderingen:
Vooruitbetaalde bedragen:
Nog te ontvangen bedragen:

5.260.328
278.856
578.875
348.636

8.636.520
656.860
585.872
1.107.638

Totaal debiteuren en overige vorderingen

6.466.695

10.986.890

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget
Af: overige ontvangsten
Totaal financieringsverschil

5. Debiteuren en overige vorderingen

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 379.570 (2016: € 272.826).
Alle vorderingen hebben een looptijd van < 1 jaar
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1.1.5 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
6. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Bankrekeningen
Kassen

21.004.140
45.908

23.740.039
50.544

Totaal liquide middelen

21.050.048

23.790.583
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1.1.5 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
PASSIVA
7. Groepsvermogen
Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves

45
16.136.950
15.845.923
1.026.894

45
15.336.119
15.626.072
1.026.894

Totaal groepsvermogen

33.009.812

31.989.130

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2017
€

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2017
€

Het verloop is als volgt weer te geven:

Resultaatbestemming
€

Kapitaal

45

45

Totaal kapitaal

45

0

0

45

Saldo per
1-jan-2017
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2017
€

Bestemmingsreserves:
Opleiding
Kapitaallasten

1.125.445
14.210.674

-199.169
1.000.000

Totaal bestemmingsreserves

15.336.119

800.831

0

16.136.950

Saldo per
1-jan-2017
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2017
€

Bestemmingsfondsen:
Reserve aanvaardbare kosten

15.626.072

219.851

Totaal bestemmingsfondsen

15.626.072

219.851

0

15.845.923

Saldo per
1-jan-2017
€
1.026.894

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2017
€
1.026.894

1.026.894

0

0

1.026.894

Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

926.276
15.210.674

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

15.845.923

Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
Algemene reserves:
Totaal algemene en overige reserves

Toelichting:
De bestemmingsreserve opleiding is gevormd voor het (extra) scholen van Zozijn medewerkers.
De bestemmingsreserve kapitaallasten dient ter dekking van de in de toekomst te financieren kapitaallasten voor zover
deze niet gedekt kunnen worden uit de normatieve vergoedingen in de tarieven.
De bestemmingsfonds reserve aanvaardbare kosten kent een door de Nza opgelegde beperkte besteding waarbij
aanwending enkel ten behoeve van zorgactiviteiten mag plaatsvinden. Voorheen was dit ondergebracht onder het
collectief gefinancierd vermogen. De basis hiervoor is RJO 655.309a.
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1.1.5 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
PASSIVA
8. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:

- groot onderhoud
- asbest
- reorganisatie
- langdurig zieken
- jubileumverplichtingen
- persoonlijk budget levensfase
- ORT
Totaal voorzieningen

Saldo per
1-jan-2017
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

3.653.775
85.669
951.759
145.534
1.374.000
3.233.000
1.200.000

1.000.000

429.508
85.669
652.306
11.330
101.643

19.315

10.643.737

1.194.922

79.279
115.643

Saldo per
31-dec-2017
€

903.443

568.000
104.068

4.224.267
0
359.417
134.204
1.388.000
2.665.000
192.489

2.183.899

691.383

8.963.377

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2017
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
hiervan > 5 jaar

1.557.559
7.405.818
4.655.360

Toelichting per categorie voorziening:
De voorziening groot onderhoud is gevormd voor egalisatie van de kosten die samenhangen met (achterstallig)
groot onderhoud. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op het Lange Termijn OnderhoudsPlan.
De voorziening reorganisatie is hoofdzakelijk gevormd voor de afbouw van indirecte functies in verband met
het optimaliseren van diverse processen. In het kader van de reorganisatie zijn de medewerkers hierover geïnformeerd.
De voorziening Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) is gevormd voor het in de CAO Gehandicaptenzorg opgenomen
overgangsrecht PBL waarbij medewerkers in de leeftijscategorie 45 t/m 49 jaar (peildatum 31-12-2009) recht hebben op
een eenmalige storting van 200 uur (naar rato van het dienstverband) op het moment dat de medewerker 55 jaar oud
wordt. Deze voorziening is ook gevormd voor de medewerkers in de leeftijdscategorie 50 t/m 54 jaar
(peildatum 31-12-2009). Zij hebben recht op een jaarlijkse storting van 80, 100, 120, 135 of 150 uur. Dit is afhankelijk
van de leeftijd van de medewerker.
De voorziening jubileumverplichtingen is gevormd voor de in de toekomst uit te betalen jubileumuitkeringen voor het
personeel. Gedoteerd is (conform RJ 271) tot het berekende bedrag voor in de toekomst uit te betalen jubileumuitkeringen
voor het personeel dat per ultimo 20176 in dienst was. De in 2017 uitbetaalde jubileumuitkeringen zijn ten laste gebracht
van de voorziening.
De voorziening langdurig zieken is gevormd voor mogelijke verplichtingen van WIA/WGA waarbij de schatting is
gebaseerd op bekende langdurige ziektegevallen ultimo boekjaar. In deze context gaat het om ziektegevallen langer dan
6 maanden waarbij een inschatting is gemaakt voor de kans dat de betrokken medewerkers uitstromen richting de
WIA/WGA. Een transitievergoeding voor langdurige zieken is niet van toepassing. De medewerkers worden in dienst
gehouden.
De voorziening Asbest is gevormd voor de kosten die samenhangen met asbestverwijdering.
De voorziening Onregelmatigheidstoeslag (ORT) is gevormd als gevolg van meerdere rechtszaken over het recht op ORT
tijdens vakantie. Zozijn heeft de verplichting tot nabetaling van de ORT over de jaren 2012 t/m 2015.

9. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Schulden aan banken

67.296.876

71.154.979

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

67.296.876

71.154.979

2017
€

2016
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen
Af: disagio

76.088.224
0
3.903.744
983.859

51.911.968
27.000.000
2.823.744
1.029.500

Stand per 31 december

71.200.621

75.058.724

3.903.745

3.903.745

67.296.876

71.154.979

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
hiervan > 5 jaar

3.903.745
67.296.876
52.665.760

3.903.745
71.154.979
56.569.505

Toelichting:
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
De reële waarde van de leningen is € 72,1 mln (2016: € 76,1 mln)
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10. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-17
€

31-dec-16
€

Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantie- en overuren
Uren Persoonlijk Budget Levensfase (PBL)
Overige schulden:
Te betalen afvloeiingskosten medewerkers
Overige overlopende passiva:

3.977.755
3.903.745
3.647.234
391.903
1.271.145
2.600.482
1.078.341
6.749.156
2.952.929
310.949
698.625

2.595.781
3.903.745
3.331.336
1.521.933
1.157.285
2.575.578
977.957
6.630.933
3.023.372
614.755
732.832

27.582.264

27.065.507

Totaal overige kortlopende schulden
Toelichting:
Alle kortlopende schulden, met uitzondering van de uren PBL, hebben een looptijd < 1 jaar.

11. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Huurverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt voor het komende
jaar € 5.085.145, voor de komende 5 jaar € 9.381.087 en daarna € 4.862.293
Verstrekte zekerheden
Naast de zekerheden die verstrekt zijn ten aanzien van langlopende leningen (zie overzicht leningen), zijn er zekerheden
verstrekt in verband met opgenomen/op te nemen krediet in rekening-courant.
In 2008 is een lening met ABN AMRO aangegaan ten bedrage van € 25.000.000. Als verstrekte zekerheid geldt een
positieve/ negatieve hypotheekverklaring. Voorts heeft de stichting zich verbonden een hypotheekrecht te vestigen op
vorenbedoelde registergoederen.
Ten behoeve van de exploitatie van Stichting Zozijn Zorg bestaat er zowel bij de ABN AMRO Bank en de Rabobank een
rekening-courant faciliteit van € 5.000.000. Dus in totaal € 10.000.000
Als zekerheden voor de door de ABN AMRO Bank verstrekte leningen en de kredietfaciliteit gelden een
positieve/negatieve hypotheekverklaring en een pari passu verklaring.
Garanties
Bij de ABN AMRO bank zijn garanties verstrekt ten bedrage van € 363.000 voor de bouw en huur van panden.
Financiering Zozijn
Zozijn heeft voor een totaalbedrag van € 55.000.000 aan geborgde leningen aangetrokken. De looptijd hiervan bedraagt
25 jaar en de jaarlijkse aflossing is € 2.200.000. De leningen zijn geborgd door het Waarborgfonds voor de Zorgsector.
Het obligo betreffende de leningen, geborgd door het Waarborgfonds, bedraagt per 31 december 2017 € 1.511.560 (3,1%
van de geborgde hoofdsom van € 55.000.000).
Op 8 april 2013 heeft de Stichting Zozijn Zorg aan de Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector, de Staat der
Nederlanden, ABN AMRO Bank N.V., Coöperatieve Rabobank Gemeente Voorst U.A. het recht van eerste hypotheek
verleend alsmede het pandrecht op onder andere de Roerende Zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn om het
Verbondene duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen; en machines en werktuigen die
bestemd zijn om een bedrijf in het Verbondene uit te oefenen.
De hypotheekstelling omvat leningen ten bedrage van € 108.600.000,- . Rente en kosten worden begroot op
€ 43.440.000,- zodat de inschrijving in het hypothekenregister € 152.040.000,- bedraagt.

Leaseverplichtingen
Zozijn is geen juridisch eigenaar.
De stichting heeft op balansdatum een leaseverplichting tot 1 jaar van € 76.634. De totale leaseverplichtingen langer dan
1 jaar bedragen € 96.971. Er zijn geen leaseverplichtingen langer dan 5 jaar.
De leasebetalingen zijn ten laste van de winst- en verliesrekening van het desbetreffende jaar gebracht.
Investeringsverplichtingen
Zozijn heeft een investeringsverplichting van € 5,8 mln voor de nieuwbouw van met name Wilp.
Kortlopende schulden
Onder de kortlopende schulden is een reservering opgenomen voor de nog geldende rechten per balansdatum van
personeel op meer-/minder-, vakantie- en PBL-uren. De hoogte van deze schuldpositie is afhankelijk van de wijze van
afwikkeling (uitbetaling / opname) van de uren. De wijze van afwikkeling bepaalt met welke opslagcomponenten (sociale
lasten, pensioenen, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering) rekening moet worden gehouden. Op basis van de huidige
inzichten kan Stichting Zozijn Zorg niet vaststellen hoe de verdeling is qua wijze van afwikkeling van deze schuldpositie.
Voor de jaarrekening 2017 is daarom besloten om een consistente lijn toe te passen. Dit betekent dat bij het bepalen van
de schuldpositie rekening is gehouden met een opslag voor sociale lasten en pensioenen die is afgestemd op volledige
uitbetaling van de schuldpositie. Het beeld is dat dit ook het meest aansluit bij de huidige situatie. In 2018 wordt onderzocht
of de feitelijke afwikkeling van de opgebouwde uren aanleiding is om de opslag te verhogen. Dit is het geval als in de
praktijk blijkt dat op enige schaal verlofrechten worden opgenomen in plaats van uitbetaald.
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1.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Stand per 1 januari 2017
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2017
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- gereedmelding projecten
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname bijz. waardeverminderingen
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
herrubr aanschafwaarde slooppanden
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
herrubr cum afschrijving slooppanden
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2017
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2017
Afschrijvingspercentage

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
Niet aan het
vooruitbetalingen bedrijfsproces
op materiële
dienstbare
vaste activa materiële activa
€
€

113.603.509

13.972.255

21.662.142

36.988.388

3.603.439

10.358.193

76.615.121

10.368.816

11.303.949

2.877.330

5.639
5.275.229

0
723.409

751.738
1.392.250

12.258.567
-7.390.888

4.288.296

781.712

3.629.266

65.887

316.862

2.894.468

65.887

316.862

2.894.468

4.189.248
1.405.753

98.259

25.624

4.033.956
1.405.753
155.292

90.480

22.634

7.779

2.990

0

-1.405.753
0

4.313.131
0
0
4.147.070
0
166.061

837.280

-66.082

-1.488.268

4.867.679

0

4.150.609

113.223.489
0
35.771.088

14.280.543
0
3.977.809

20.886.038
0
11.070.357

7.745.009
0
0

7.546.857
0
7.546.857

163.681.936
0
58.366.111

77.452.401

10.302.734

9.815.681

7.745.009

0

105.315.825

2%-50%

5,0%

10-33%

2.877.330

6.141.104

Totaal
€

6.141.104

158.256.340
0
57.091.124

0

101.165.216

13.015.944
0
0
8.699.274
0
0

3.277.217
0
3.277.217

-1.405.753
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1.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen
in groepsmaatschappijen
€

Deelnemingen
in overige
verbonden
maatschappijen
€

Vorderingen op
groepsmaatschappijen
€

Vorderingen
op
participanten
en op
Vorderingen op
maatschappij
overige
en waarin
verbonden
Andere
wordt
Overige
maatschappijen
deelnemingen
deelgenomen effecten
€
€
€

€

Boekwaarde per 1 januari 2017
Kapitaalstortingen
Resultaat deelnemingen
Ontvangen dividend
Acquisities van deelnemingen
Nieuwe/vervallen consolidaties
Verstrekte leningen / verkregen effecten
Ontvangen dividend / aflossing leningen
(Terugname) waardeverminderingen
Amortisatie (dis)agio
Afschrijving Compensatieregeling
Boekwaarde per 31 december 2017

Vordering op
grond van
compensatie
regeling
€

Overige
vorderingen
€

491.443

491.443
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-491.443

-491.443
0

0

0

0

0
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0

0

0

Totaal
€

0

0
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BIJLAGE

1.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2017

Leninggever

Afsluitdatum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort lening

€
Rabobank
BNG
BNG
BNG
BNG
Rabobank
ABN/AMRO
NWB
SNS
NWB
NWB
Aegon
ABN
BNG
ABN AMRO

Totaal

15-sep-89
1-aug-96
19-apr-00
16-feb-01
28-feb-02
3-dec-97
23-mei-00
1-mrt-11
1-jun-12
1-apr-14
1-jun-15
2-mei-16
13-okt-16
1-dec-16
8-apr-08

767.796
642.992
907.560
558.150
500.000
2.631.925
2.949.751
5.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
15.000.000
7.000.000
5.000.000
25.000.000

Nieuwe
Werke- Restschuld
leninge
lijke- 31 december
n in
rente
2016
2017
%

40
40
40
30
20
28
30
25
25
25
25
25
10
25
30

onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
onderhands
Borgt.ov.
Borgt.ov.
Borgt.ov.
Borgt.ov.
Borgt.ov.
onderhands
Borgt.ov.
onderhands

4,40
1,25
4,46
3,83
5,17
Variabel
3,35
4,68
5,06
4,63
4,78
1,25
1,76
1,39
4,80

€

€

249.534
321.496
544.536
279.075
150.000
838.586
944.997
4.000.000
10.080.000
9.200.000
7.680.000
15.000.000
7.000.000
5.000.000
14.800.000

76.088.224

Aflossing
in 2017

Disagio

€
19.195
16.075
22.689
18.605
25.000
94.386
27.794
200.000
480.000
400.000
320.000
600.000
280.000
200.000
1.200.000

0

Resterende
Restschuld
Restschuld looptijd in
31 december
over 5 jaar jaren eind
2017
2017

3.903.744
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€

49.400
121.680
110.500
91.821
455.000
155.458

983.859

€

€

230.339 134.364
305.421 225.046
521.847 408.402
260.470 167.445
125.000
0
744.200 272.270
917.203 778.233
3.750.600 2.800.000
9.478.320 7.200.000
8.689.500 6.800.000
7.268.179 5.760.000
13.945.000 11.400.000
6.720.000 5.320.000
4.644.542 3.800.000
13.600.000 7.600.000

71.200.621

Aflossingswijze

52.665.760

Aflossing
2018

Gestelde
zekerheden

€
12
19
23
14
5
8
13
19
20
22
23
24
9
24
20

Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair

19.195
16.075
22.689
18.605
25.000
94.387
27.794
200.000
480.000
400.000
320.000
600.000
280.000
200.000
1.200.000

3.903.745

Borgstelling Staat
Borgstelling Staat
Borgstelling Staat
Borgstelling Staat
Borgstelling Staat
Pos/Neg hypverkl
Pos/Neg hypverkl
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
Waarborgfonds
geen
Waarborgfonds
Pos/Neg hypverkl
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1.1.9 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
BATEN
12. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Opbrengsten Jeugdwet
Opbrengsten Wmo
Overige zorgprestaties

105.797.248
10.282.629
6.109.619
3.724.695

102.186.460
9.526.422
6.228.740
3.428.431

Totaal

125.914.191

121.370.053

2017
€

2016
€

Subsidies Wlz/Zvw-zorg
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

373.776
453.101
38.013

206.188
466.072
39.553

Totaal

864.890

711.813

13. Subsidies
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De subsidies WLZ hebben betrekking op de subsidies zorginfrastructuur en extramurale behandeling.
De rijkssubsidies hebben betrekking op de zorgopleiding 2e tranche (o.a. opleiding tot AVG arts), subsidie stageplaatsen
De overige subsidies heeft betrekking op de loonkostensubsidie.
De subsidies zijn verwerkt o.b.v. de vastgestelde bedragen.

14. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

Overige dienstverlening:
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
Boekwinst
Totaal

2017
€

2016
€

340.252
557.904
267.538

548.421
1.121.265
182.223

1.165.694

1.851.909

Toelichting:
In de overige opbrengsten 2016 zit een bedrag van € 389.000. Dit heeft betrekking op een BTW teruggave over de
jaren 2010 tot en met 2014.
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1.1.9 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
LASTEN
15. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
Subtotaal
Personeel niet in loondienst

60.848.114
10.327.092
5.142.961
2.834.536
79.152.703
9.254.107

62.444.757
10.225.526
5.125.510
2.026.575
79.822.368
7.853.590

Totaal personeelskosten

88.406.810

87.675.958

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

1.650

1.633

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

1.650

1.633

2017
€

2016
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa
- financiele vaste activa compensatieregeling

8.699.274
491.443

8.446.810
491.442

Totaal afschrijvingen

9.190.717

8.938.252

2017
€

2016
€

Bijzondere waardeverminderingen van:
- materiële vaste activa

0

-852.702

Totaal

0

-852.702

Toelichting:
Onder lonen en salarissen 2016 staat een dotatie reorganisatievoorziening van € 894.000 en een
dotatie voorziening ORT van € 1,2 mln.

16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

17. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De bijzondere waardevermindering betreft een terugname van een in 2014 getroffen afwaardering ad € 1,1 mln van de
locatie Raalte.
In verband met hogere productierealisatie is een afwaardering niet langer benodigd.
Tegenover deze terugname heeft een afwaardering ad € 299k plaats gevonden op huurlocaties.
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1.1.9 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
LASTEN

18. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud
Energiekosten gas
energiekosten stroom
energie transport en overig
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen
Totaal overige bedrijfskosten
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2017
€

2016
€

8.871.194
5.217.423
2.071.039
3.011.082
835.099
556.886
420.903
5.457.025
257.901

7.494.498
5.709.663
2.079.369
2.796.186
789.263
519.147
422.652
5.678.140
39.653

26.698.552

25.528.571
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1.1.9 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

19. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Rentebaten

3.714

17.272

Rentelasten

-2.631.728

-2.542.562

Totaal financiële baten en lasten

-2.628.014

-2.525.290

20. Wet normering topinkomens (WNT)

De WNT gegevens zijn opgenomen als bijlage op pagina 29.
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1.1.9 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

21. Honoraria accountant

2017
€

2016
€

76.230
48.400
0
0

123.420
83.490
0
0

124.630

206.910

De honoraria van de accountant over 2017 zijn als volgt:
1
2
3
4

Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
Fiscale advisering
Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

Toelichting:
De totale honoraria accountant is gebaseerd op het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar waarop de
jaarrekening betrekking heeft. De kosten zijn bepaald door een inschatting van de verwachte kosten voor
een volledige controle.

22. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en
hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen
onder punt 20.
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WNT-VERANTWOORDING 2017 Stichting Zozijn Zorg
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting Zozijn Zorg
Het voor Stichting Zozijn Zorg toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 166.000

1

(Klasse IV)

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking ³ en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling

bedragen x € 1

Functiegegevens
Aanvang⁵ en einde functievervulling in 2017

P.L. Vriesema

Bestuurder
01/01 - 31/12

Deeltijdfactor in fte⁶

1,0

Gewezen topfunctionaris?⁷

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?⁸

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen⁹
Beloningen betaalbaar op termijn⁹

187.930

Subtotaal

199.099

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum¹⁰

166.000

11.169

-33.099

-/- Onverschuldigd betaald bedrag¹¹
Totale bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

166.000

Toepassing overgangsrecht

Gegevens 2016¹²
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Deeltijdfactor 2016 in fte
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

01/01 - 31/12
1,0
187.930,00
10.893,00
198.823,00

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1

C.B. van Boven

C.A.M.P. Scholman

P.E.M.T. Assmann

Functiegegevens²

Voorzitter RvT

Lid RvT

Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging³

€

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum⁴

19.920

€

24.900

13.280
16.600

€

13.280
16.600

-/- Onverschuldigd betaald bedrag⁵
19.920

Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

13.280

13.280

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

12.000

8.000

-

-

-

12.000

8.000

8.000

Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

8.000

bedragen x € 1

R. Collé

C. de Ruiter

J.G.M. Buijs

Functiegegevens²

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

01/01 - 31/12

01/03 - 31/12

Aanvang en einde functievervulling in 2017

Bezoldiging
Bezoldiging³

€

13.280

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum⁴

€

11.067

16.600

13.917

13.280

11.067

-/- Onverschuldigd betaald bedrag⁵
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

01/01 - 31/12

01/01 - 01/04
8.000

1.600

8.000

-

1.600

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging
boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen 1.
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1.1.10 VASTSTELLING EN GOEDKEURING
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting Zozijn Zorg heeft de jaarrekening 2017 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 23 mei 2018.
De raad van toezicht van de Stichting Zozijn Zorg heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering
van 23 mei 2018.

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te benoemen.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.
P.L. Vriesema

23-5-2018

W.G.
C.B. van Boven

23-5-2018

W.G.
C. de Ruiter

23-5-2018

W.G.
R. Collé

23-5-2018

W.G.
C.A.M.P. Scholman

23-5-2018

W.G.
P.E.M.T. Assmann

23-5-2018
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1.2 OVERIGE GEGEVENS

Stichting Zozijn Zorg

1.2 OVERIGE GEGEVENS

1.2.1 Nevenvestigingen
Stichting Zozijn Zorg heeft geen nevenvestigingen.

1.2.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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onafhankelijke accountant
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Deloitte Accountants B.V.
Flight Forum 1
5657 DA Eindhoven
Postbus 376
5600 AJ Eindhoven
Nederland
Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9839
www.deloitte.nl

p

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de raad van toezicht van Stichting Zozijn Zorg

VERKLARING OVER DE JAARREKENING 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Zozijn Zorg te Voorst gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Zozijn Zorg op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RVW).
De jaarrekening bestaat uit:
1.

De balans per 31 december 2017.

2.

De resultatenrekening over 2017.

3.

De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Controleprotocol WNT 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening”.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Zozijn Zorg zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

VERKLARING OVER DE IN DIT VERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast onze controleverklaring, omvat de jaarrekening andere informatie, die bestaat uit:

De overige gegevens
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:


Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.



Alle informatie bevat die op grond van de RVW en de in Nederland geldende richtlijn 655 van de Raad
voor de Jaarverslaggeving (RJ 655) is vereist.
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de RVW, RJ 655 en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de overige
gegevens in overeenstemming met de RVW en RJ 655.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de RVW en RJ 655. In dit kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad
van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van
bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is.
De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
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Onze controle bestond onder andere uit:


Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan
bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de
interne beheersing.



Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de stichting.



Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.



Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat,
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden
dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven.



Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen.



Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Eindhoven, 24 mei 2018
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: drs. W.J.P.M. van de Rijdt RA
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