
Oog voor verschil
Zorg, ondersteuning en begeleiding 
op de plaats waar je woont 
en die jij nodig hebt



Geworteld in de samenleving

Medewerkers 
2.500 medewerkers, waaronder ondersteuners, begeleiders, gedragsweten-
schappers, artsen, pedagogisch medewerkers en therapeuten hebben alles 
in huis om kinderen, jeugdigen, volwassenen én ouderen te ondersteunen bij
de dingen in het leven die niet, of niet zelfstandig meer kunnen.

Dat doen we vanuit een gelijkwaardige relatie tussen jou en onze medewer-
kers. We luisteren en willen je écht begrijpen. Wij nemen niet over wat je zelf
kan of wat mogelijk is met hulp van bijvoorbeeld familie of vrienden. Geza-
menlijk proberen we je doelen en dromen te realiseren. Daar zijn we goed in.

We werken methodisch en resultaatgericht. Maken gebruik van nieuwe tech-
nologieën. En houden steeds in ons achterhoofd dat zorg altijd beter kan.
Daarom investeren we veel in ontwikkeling van methodieken en scholing van
medewerkers.

Ervaring en expertise
Daardoor zijn we een gerespecteerd partner voor bijvoorbeeld scholen, wijk-
teams, verenigingen, artsen en specialisten in de buurt. Zij doen vaak een 
beroep op onze ervaring en expertise met zorg, ondersteuning en begeleiding
voor complexe doelgroepen. Samen helpen we mensen in de buurt op de
manier die zij nodig hebben.

We zijn geworteld in de samenleving en hebben een hart voor goede en 
betrokken zorg. Zorg die het netwerk versterkt, grip geeft op je leven en
waarmee je zo zelfstandig mogelijk deelneemt aan de maatschappij.   

Zorg, ondersteuning en begeleiding op de plaats waar je woont of die je
zelf kiest. Dat zit in onze genen. Al meer dan zestig jaar lang zijn we
vooral lokaal en regionaal georganiseerd. Dit combineren we met onze
kracht, kennis en kunde.

Zozijn is een professionele 
dienstverlener voor:
• kinderen en jeugdigen met een ontwikkelingsprobleem

• volwassenen, kinderen en jeugdigen met 
niet aangeboren hersenletsel (NAH)

• volwassenen met een verstandelijke beperking

Meer informatie op www.zozijn.nl



Stap voor stap de 
ontwikkeling stimuleren

Een periode van onzekerheid en verwarring brak aan. Wat was er aan de hand
met Fieke? Via de kinderarts, MEE Integrale Vroeghulp en hun eigen zoektocht
kwamen zij bij Zozijn terecht. Om de ontwikkeling van Fieke te stimuleren 
bezocht Fieke een aantal ochtenden per week het orthopedagogisch centrum.

“Vanaf het eerste moment voelde het heel goed bij Zozijn”, vertelt Melanie, 
de moeder van Fieke. “Zozijn bracht de ontwikkelingsachterstand van Fieke
heel duidelijk in kaart. Daarna werd, samen met ons, een zorgplan opgesteld.
Door intensieve logo-, ergo- en fysiotherapie, de deskundigheid van de peda-
gogisch medewerkers en de gedragswetenschapper van het orthopedagogisch
centrum heeft Fieke stap voor stap vooruitgang geboekt.”

Door een goede en intensieve samenwerking tussen Zozijn en het (speciaal)
onderwijs kan Fieke nu naar school gaan. Ook organiseert Zozijn begeleiding
tijdens vakanties. Hier gaat Fieke met plezier naar toe, vertelt haar moeder.
“Hoe de toekomst van Fieke eruit ziet? Dat weten we niet. Wel staat vast dat
Zozijn een belangrijke bijdrage levert aan het netwerk dat de intensieve zorg
mogelijk maakt.” 

Als baby ontwikkelde Fieke zich anders dan andere baby’s. Haar groei
stagneerde en ze had allerlei lichamelijke klachten. Geen wonder dat 
haar ouders zich grote zorgen maakten. 

‘Door een goede en intensieve samenwerking
tussen Zozijn en het (speciaal) onderwijs kan
Fieke nu naar school gaan.’

Meer informatie op www.zozijn.nl

Fieke met haar broers 
Milo en Joep

Zozijn Kind & Jeugdhulp ondersteunt kinderen en jeugdigen met een
ontwikkelingsprobleem. Ons motto? Zo gewoon waar mogelijk, met
extra zorg en ondersteuning waar nodig. Bij alles wat we doen heeft
de optimale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen onze focus. We
gaan daarbij uit van het gezinsgericht ontwikkelingsmodel. We sluiten
aan bij de mogelijkheden van het kind, het gezin en hun netwerk. Dit
doen we bijvoorbeeld thuis, op school, op de kinderopvang of op een
andere plek waar het kind verblijft. Het gezin heeft de regie over alle
ondersteuning.  



‘Zonder hulp zou mijn leven 
een chaos zijn’

“Door mijn hersenbloeding zie ik met beide ogen minder. Ook heb ik moeite
met het verwerken van prikkels in drukke ruimtes. In de revalidatiekliniek
leerde ik daar mee omgaan, maar toen ik na mijn revalidatie naar huis mocht,
kon ik niet meer bedenken wat ik moest doen. Ik kreeg paniekaanvallen als ik
alleen was en voelde me verloren.”

“Gelukkig is dat nu voorbij. Dat komt vooral omdat Mariëtte, specialistisch
begeleider van Zozijn Op Pad, één keer per week langs komt. Zij helpt me
om te plannen en structuur aan te brengen. Als ik vastloop, bespreek ik dat
met haar en samen bekijken we wat de mogelijkheden zijn.”

Boodschappen doen
“Samen met Mariëtte heb ik weer geleerd om 
boodschappen te doen. We hebben een plattegrond 
van de winkel gemaakt en een boodschappenlijstje. 
Eerst gingen we samen, maar nu kan ik het zelf. 
Ik heb ook opnieuw leren koken. Dat is veel 
lekkerder en gezonder dan eten 
dat bezorgd wordt.”

‘’Mariëtte helpt me om 
te plannen en structuur 
aan te brengen’

Elly Versteegen

“Ik wil zoveel mogelijk zelf doen. Samen met Zozijn Op Pad heb ik ervoor
gezorgd dat ik een scootmobiel kreeg en heb ik lessen genomen. Nu kan
ik zelf naar het bos en hoef ik geen taxi meer te bestellen als ik naar het
ziekenhuis moet. Dat scheelt veel tijd, maar het is vooral fijn dat ik niet
meer afhankelijk ben van anderen.”

Zo gewoon mogelijk leven
“Van Mariëtte voel ik me niet afhankelijk. Ze helpt me zonder dat ze aller-
lei taken van mij overneemt. Onlangs kreeg ik nieuwe prikapparatuur voor
mijn diabetes. De gebruiksaanwijzing kan ik niet lezen. Dan maken we
samen een stappenplan, zodat ik begrijp hoe ik insuline moet spuiten. 
Ik wil zo gewoon mogelijk leven en laat me nergens door tegenhouden.”

Elly Versteegen (65) uit Venray kreeg in 2011 een hersenbloeding. Van de
ene op de andere dag kwam ze in een andere wereld terecht. Maar dat
weerhoudt Elly er niet van om zoveel mogelijk zelf te doen. Zozijn helpt
haar daarbij.

Elk jaar lopen 100.000 Nederlanders hersenletsel op. Dit kan ontstaan
door bijvoorbeeld een ongeval, een hersenbloeding, een infectie-
ziekte, een hersentumor of een complicatie bij een operatie. De 
gevolgen zijn voor iedereen anders. Zozijn Op Pad was de eerste 
organisatie in Nederland die zich richtte op de ondersteuning van
mensen met niet aangeboren hersenletsel. Nog altijd beschikken we
over een ongeëvenaarde schat aan expertise en ervaring op dit 
gebied. Daarmee helpen we kinderen, jeugdigen, volwassenen én 
ouderen om weer grip te krijgen op hun eigen leven.

Meer informatie op www.zozijn.nl



Een leuke werkomgeving of 
dagbesteding, aangenaam wonen, voldoende ontspanning
en mogelijkheden om te leren en jezelf te ontwikkelen.
Dat maakt het leven prettig. Zozijn biedt deze mogelijk-
heden voor volwassenen en ouderen met een beperking.
Voor mensen die dit nodig hebben is er ook intensieve 
begeleiding en zorg in een beschermde omgeving. 
Het doel van onze zorg, begeleiding of ondersteuning is
dat mensen met een beperking deel kunnen nemen aan 
de samenleving en dat een verbetering optreedt in hun
ontwikkeling en gezondheid.

‘Ik ben een heel gelukkig baasje’

“Toen ik 23 werd ben ik hier gekomen. Het is een mooi huis met een grote
tuin. Koken, schoonmaken en wassen doen we zoveel mogelijk zelf. Ik heb
veel vrijheid, maar daarbij heb ik soms wel hulp nodig. Ik vergeet bijvoor-
beeld wel eens wat er moet gebeuren. Gelukkig herinnert een van de 
begeleiders me daar dan aan.”

Werk met veel vrijheid 
“Ik werk bij Zozijn zelf. Eerst pakte ik op het dagcentrum spuitjes en boekjes
in voor winkels. Tegenwoordig bezorg ik de post op het landgoed van Zozijn.
Het is werk met veel vrijheid, maar als ik even hulp nodig heb is er altijd 
iemand in de buurt.”

“Structuur is heel belangrijk voor mij. Als iets niet lukt in huis of als de post 
te laat is, vind ik dat moeilijk. Ik maak me zorgen en word dan onrustig. Het 
is fijn dat er dan iemand is die met me praat. Dan word ik weer rustig.”

Veel zelf doen
“Op woensdag ga ik naar mijn vriendin Lisette en
soms komt ze in het weekend in onze woning. We
doen spelletjes en gaan soms fietsen. Negen jaar
geleden heb ik haar leren kennen op de jeugdsoos.
Daar kan ik zelf naar toe. Dat is erg fijn in Wilp. Ik
kan overal op de fiets naar toe. Als ik de weg over-
steek ben ik al op het terrein van Zozijn. Dat had
niet gekund in Deventer, waar ik vroeger woonde.
Dat is een hele drukke stad. Daarom ben ik blij dat
ik hier woon. Ik ben een heel gelukkig baasje.” 

Alex Frederiks (35) heeft een lichamelijke en een verstandelijke beperking.
Hij woont in het rustige en overzichtelijke Wilp. Daardoor kan hij veel
meer zelfstandig doen dan wanneer hij in een stad zou wonen.

‘Ik kan overal op de
fiets naar toe. Als ik 
de weg oversteek ben
ik al op het terrein 
van Zozijn.’

Alex Frederiks

Meer informatie op www.zozijn.nl



Leren met de Zozijn School

Gezond eten, verstandig omgaan met geld, het huishouden doen, relaties 
leggen met mensen in de buurt; de Zozijn School biedt cursussen die verschil-
lende terreinen van het leven raken. “Je blijven ontwikkelen is belangrijk”,
legt Nicole Maas van de Zozijn School, uit. “Iets nieuws leren geeft je meer
regie op je eigen leven en daardoor groeit je zelfvertrouwen.”

De Zozijn School is een bijzondere school. De trainers geven de cursussen bij
de cursisten thuis, op hun werk of in de buurt. Ook worden familieleden,
vrienden of vrijwilligers betrokken. “Je oefent bijvoorbeeld om te koken achter
je eigen fornuis, samen met iemand uit je netwerk. Dan leer je het snelst en is
de kans groter dat je ook blijft koken na de cursus”, legt Nicole uit. 

“We maken een persoonlijk lesplan voor wat de cliënt wil leren of wat nodig is
om zo zelfstandig mogelijk te kunnen zijn.” De trainers dragen hun kennis 
zoveel mogelijk over aan begeleiders, familie en vrijwilligers, zodat zij het leer-
proces kunnen voortzetten. De cursussen vinden plaats in kleine groepen. Dat
gebeurt ook in wijkcentra en inloophuizen. “De Zozijn School heeft zo’n mooi
aanbod. Daar kunnen we niet alleen cliënten van Zozijn mee helpen maar ook
anderen die zelfredzamer wil worden.” 

Zozijn vindt dat iedereen zich moet kunnen ontwikkelen. Daarom is er de
Zozijn School. Uniek in Nederland. Geen andere zorgorganisatie heeft zo’n
groot aanbod aan cursussen. Cliënten van Zozijn en anderen die zelfred-
zamer willen worden, leren er om zo zelfstandig mogelijk te leven. 

‘Bijdragen aan werken in de wijk’

Dichtbij zijn, daar draait het om. In de wijk Noordveen is een steunpunt inge-
richt waar wijkbewoners elkaar ontmoeten. Elke ochtend zijn hier sociaal 
werkers aanwezig waarbij mensen terecht kunnen met allerlei kleine en grote
vragen. “Dat is heel laagdrempelig. Mensen doen in een vertrouwde omgeving
hun verhaal en worden niet doorverwezen van instantie naar instantie”, vertelt
sociaal werker Yvonne Hendriks van Perspectief. 

De werkwijze is erop gericht dat mensen zo snel mogelijk zelf weer verder kun-
nen. Bijvoorbeeld met steun van iemand uit het eigen netwerk. Maar soms is er
specialistische hulp nodig. Daarom is er samenwerking met medewerkers van,
onder meer de sociale dienst, Bureau Jeugdzorg en de verslavingszorg. 
Regelmatig wordt er ook een beroep gedaan op Zozijn. 

Maartje Frijhoff van MEE vertelt van een gezin waar ze kwam voor extra onder-
steuning. Daar merkte ze dat het kind in het gezin zich anders ontwikkelde dan
andere kinderen van die leeftijd. “We hebben toen Zozijn ingeschakeld voor
een observatie en een diagnose. Doordat de samenwerking met Zozijn er al
was, kon ik dit kind en het gezin direct helpen.” 

Zozijn draagt wezenlijk bij aan het werken in de wijk, zeggen Maartje en
Yvonne. “Zozijn neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om samenwerken
en het versterken van elkaar. Wat echter opvalt is de mentaliteit van de mede-
werkers.” Maartje: “Zozijn heeft een totaalaanbod van wonen, werken en
leren, voor jong en oud. Maar ze gaan niet uit van dat aanbod, maar van de
vraag van de bewoners in deze wijk.” 

Centraal staat wat de cliënt wil leren of wat
nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen
zijn. “Daar maken we vervolgens voor iedereen
een persoonlijk lesplan bij.” Alle cursussen zijn
ontwikkeld door professionele trainers met 
pedagogische en didactische kennis. Zij dragen
hun kennis zoveel mogelijk over aan begelei-
ders, familie en vrijwilligers, zodat zij het leer-
proces kunnen voortzetten.

Meer informatie op www.zozijn.nl
T 0316 28 12 84  E zozijnschool@zozijn.nl

Zorg, begeleiding en ondersteuning
vindt steeds vaker thuis plaats. In
diverse gemeenten werkt Zozijn
hierbij met andere (zorg)organisa-
ties samen. Zutphen kent in elke
wijk een sociaal wijkteam, waar 
Zozijn ook een bijdrage aan levert. 

Perspectief Zutphen is er voor álle inwoners van de gemeente Zutphen die tijdelijk
ondersteuning nodig hebben. In iedere wijk is er een team van sociaal werkers. 
Dit team bestaat uit medewerkers van Perspectief en MEE Oost-Gelderland. 
Op de foto de medewerkers van het team samen met een medewerker van Zozijn.



Oog voor verschil

De locaties van Zozijn 
Wilt u informatie over onze locaties 
of wat Zozijn voor u kan betekenen? 
Neem contact op met ons Zorgloket 
of ga naar www.zozijn.nl 

Zorgloket
T  0575 - 59 39 01
E  zorgloket@zozijn.nl

Postadres
Postbus 10
7390 AA Twello

Bezoekadres hoofdkantoor
Molenallee 50
7384 AN Wilp 
T 0575 - 59 39 00 
E info@zozijn.nl

www.zozijn.nl

facebook.com/Zozijn

@Zozijn


