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‘Vrijwilligerswerk is 
nog leuker met zijn 
tweeën’

‘Gamen kan cliënten 
zoveel plezier opleveren’

Ander type 
dagbesteding 
blijkt een succes

Zo praat je 
met cliënten 
over de dood

Seksuele ontwikkeling hoort bij het leven 
van de mens. Ook bij de mens met een 
verstandelijke beperking. Maar waar 
zitten de verschillen? En welke factoren 
zijn van invloed? Dit en meer komt aan 
bod tijdens het Kenniscafé op 6 oktober. 

Het is de taak van de ondersteuner binnen 
Zozijn om serieus op vragen of signalen 
van cliënten in te gaan en te onderzoeken 
welke wensen en behoeften de cliënt 
heeft. Maar spreken over seksualiteit en de 
daarbij passende ondersteuning is niet altijd 
gemakkelijk. Tijdens het Kenniscafé ‘gezonde 
seksuele ontwikkeling’ zal Anne Nales van 

GGD Noord- & Oost-Gelderland spreken 
over de gezonde seksuele ontwikkeling bij 
mensen met een verstandelijke beperking. 
Het wordt een interactieve bijeenkomst met 
veel voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast 
zijn de Zozijn School en Kennisteams 
aanwezig om uit te leggen hoe zij cliënten en 
collega’s kunnen ondersteunen. Zozijn juicht 
het delen en uitbreiden van vakkennis onder 
medewerkers toe, de uren en reiskosten van 
het Kenniscafé mogen worden geschreven! 
Het Kenniscafé is op donderdag 6 oktober 
van 15.00 - 16.30 uur. Locatie: Noorddijkzaal, 
Molenallee 50, Wilp. Meld je 
aan via het Zozijn Leerplein.

Meld je aan voor het Kenniscafé over een
gezonde seksuele ontwikkeling bij cliënten

ACTUEEL
Over welk onderwerp zou jij een Kenniscafé willen? Vul de online 
vragenlijst in door de QR-code te scannen!
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oorheen was Hanneke voornamelijk bezig 

met schilderen en tekenen in het kleurrijke 

atelier van Eigen Stijl in Zevenaar. Maar vandaag zit 

ze achter haar pc en heeft ze al haar concentratie 

nodig voor het ontwerp van een ansichtkaart, die 

straks een plekje krijgt in de winkel.

Trots op 
dagbesteding 
nieuwe repro

De dagbesteding bij Eigen Stijl is sinds een paar maanden 
uitgebreid met een repro. Daar is niet alleen Hanneke heel 
enthousiast over, merkt Zozijn-coördinator Trudy Kalisvaart. 
Zeker zes andere cliënten maakten een verschuiving in 
werkzaamheden en de verwachting is dat dit aantal nog 
verder zal toenemen.
“De laatste jaren meldden zich weinig nieuwe cliënten voor 
dagbesteding aan bij ons atelier”, vertelt Trudy. “Toen zijn 
we gaan nadenken over aanvullende werkzaamheden die 
aansluiten op de creatieve activiteiten die we hier al doen, 
maar met een ander karakter. We bedachten dat er hier in 
Zevenaar nog geen kopietje te maken is. En we zagen dat de 
repro in Doetinchem goed draaide. Een plus een is twee.”

Hulp uit Doetinchem
De hulp werd ingeroepen van Zozijn-collega Lisette Dijkman 
die al jarenlang werkt bij de repro in Doetinchem. “Lisette 

heeft ons geadviseerd over machines die we moesten 
aanschaffen, zoals een textielpers, een printer en een 
snijmachine. Ze helpt de cliënten en ons als begeleiders 
om deze machines te gebruiken. Het is leuk om te zien hoe 
ze daarvan genieten. Drie van hen hebben op een andere 
werkplek al grafische werkzaamheden gedaan en kunnen hier 
nu helemaal hun ei kwijt. Voorheen waren we aangewezen 
op de repro in Doetinchem voor het drukken van kaarten. Nu 
kunnen we zowel het ontwerp als het drukken in eigen huis 
doen en ze in één moeite door in de winkel verkopen. Het 
maakt ze trots dat ze het hele productieproces van a tot z 
kunnen realiseren.”

Inmiddels wordt er naar hartenlust ontworpen, geprint, 
gelamineerd en textiel bedrukt. “We verzorgen al voor een 
bescheiden klantenkring drukwerk. Denk aan visitekaartjes, 
posters en boekjes. Maar ook gepersonaliseerde 
sleutelhangers, babyrompers en tassen die we dankzij de 
nieuwe machines kunnen maken. De klantenkring mag 
nog veel groter worden. Daarom gaan we binnenkort zelf 
ontworpen en gedrukte flyers rondbrengen in de buurt.”

Werkgeluk
De repro als aanvulling op de bestaande dagbesteding 
heeft een positieve invloed op de cliënten, heeft Trudy 
gemerkt. “Natuurlijk is werken met textiel of klei en schilderen 
ontzettend leuk om te doen. Maar met name jongere 
cliënten kunnen zich nu veel breder oriënteren en nieuwe 
vaardigheden ontwikkelen die echt passen in de tijd waarin 
we leven. Dat maakt ze trots, je ziet ze opbloeien en nieuwe 
energie krijgen. Ook voor ons als begeleiders is het een 

Trudy Kalisvaart in de Repro van Eigen Stijl te Zevenaar.

Actueel

V
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3 dagbestedings-
repro’s Zozijn 
Zozijn heeft nu drie dagbestedingsrepro’s: in 
Zevenaar, Zutphen en Doetinchem. Alledrie de 
repro’s kunnen je helpen met werkzaamheden 
zoals kopiëren, vouwen, nieten, inbinden en 
lamineren. De repro in Doetinchem is nog wat 
uitgebreider. Hier werken bijvoorbeeld cliënten 
die met hulp van InDesign, Photoshop en 
Illustrator folders en andere drukwerk kunnen 
ontwerpen. Ook staat hier een 3D-printer. 

Power bij Zozijn
Ik zie ongelofelijk veel power bij Zozijn, zo is het 
ook deze zomer met veel gepuzzel en flexibiliteit 
gelukt om de roosters rond te krijgen. Het geeft 
mij energie te merken dat de medewerkers van 
Zozijn zich zo inzetten voor hun werk met of voor 
de cliënten. Op mijn beurt zet ik alles op alles om 
ervoor te zorgen dat jullie ook voldoende energie 
hebben en houden.

En dat brengt mij vervolgens op de energie die we 

letterlijk nodig hebben in de zorg: elektriciteit en 

gas om de gebouwen te koelen, te verwarmen, te 

ventileren, de domotica te laten werken, digitaal te 

werken, te koken en ga zo maar door.

Het ontgaat niemand dat in Nederland de 

energierekening ongekend stijgt, en ook wij 

ontkomen daar niet aan. Van mij mag je verwachten 

dat Zozijn van alles doet, en gaat doen, om energie 

te besparen, zoals zonnepanelen, slimme meters en 

warmtepompen installeren. Toch zullen we met elkaar 

simpelweg minder energie moeten gaan verbruiken. 

De enorme verhogingen van de energiekosten gaan 

immers ten koste van de budgetten voor de zorg en 

ondersteuning.

Ook bij dit grote vraagstuk vertrouw ik op jullie power 

en creativiteit om te bedenken op welke manieren we 

dat -samen met de cliënten en verwanten- gaan doen. 

Meer laagjes kleding, thermosokken, een warmere 

winterjas, met een warm dekentje op de bank? Laten 

we met ons allen ervoor zorgen dat we er met een 

lager energieverbruik toch warmpjes bij blijven zitten!

Peter Vriesema, bestuurder Zozijn
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avontuur. We leren er zóveel bij. Soms worden we qua kennis 
en vaardigheden ingehaald door cliënten. Dat is alleen maar 
mooi: deze dagbesteding is tenslotte bedoeld voor hén.”
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at is dood zijn precies? Hoe gaat het 

eraan toe tijdens een begrafenis of een 

crematie? En zijn er dingen die je zelf graag wilt 

tijdens je uitvaart? Het is misschien spannend om te 

bespreken met cliënten, maar wél heel belangrijk. 

Jolanda Mombarg geeft tips over de aanpak van 

zo’n gesprek.

W

Jolanda is coördinerend ondersteuner bij Zozijn en palliatief 
consulent. In die rol ondersteunt ze teams die zorgen voor 
cliënten die ongeneeslijk ziek zijn en was ze onlangs betrokken 
bij een speciale open dag voor mensen met een beperking van 
crematorium Hart van Berkelland. 
“Het was een dag met een gouden rand”, vertelt Jolanda. “De 
sfeer was zo mooi en rustig. Cliënten konden al hun vragen 
stellen en overal rondkijken, ook achter de schermen. Overlijden 
is best iets abstracts. Het helpt dan enorm als cliënten een 
kist mogen aanraken of bijvoorbeeld mogen kijken bij de 
ovenkamers.”
 
Zelf praat Jolanda dus regelmatig met cliënten en collega’s over 
de dood, maar ze merkt dat veel medewerkers binnen Zozijn 
dat lastig vinden. “Wat ik regelmatig hoor, is dat cliënten zo’n 
gesprek spannend vinden of niet aan zouden kunnen. Maar 

Zo praat je over 
de dood met 
cliënten 

Cursus voor cliënten 
Heeft een cliënt op jouw woning vragen over de dood of is 
er verdriet over het overlijden van een familielid of andere 
dierbare? Dan is de cursus ‘Omgaan met de dood’ van de 
Zozijn School waardevol. Het gaat om een individuele cursus 
van zo’n 10 tot 12 bijeenkomsten. Als er meerdere cliënten 
op een woning zijn met vragen over dit onderwerp, kan er 
ook een groepscursus gegeven worden. Een cliënt kan zelf 
aangeven waar hij of zij de cursus graag wil volgen: op de 
woning of juist bij de Zozijn School. De trainers stemmen 
de inhoud van de cursus af op het ontwikkelingsniveau en 

vinden zij het eng of wij? Ik denk dat we soms de neiging hebben 
om cliënten te beschermen, maar we hoeven het pad van hun 
leven niet schoon te vegen. Verdriet, ziekte en overlijden horen bij 
het leven. Het is aan ons om cliënten te helpen om daar op hun 
niveau mee om te gaan en ook hierbij cliënten zoveel mogelijk 
eigen regie te geven.”

Overleden artiest of hond als bruggetje
Er is niet één vaste manier om een gesprek over dit onderwerp te 
voeren volgens Jolanda. Voor de ene cliënt werkt het goed om er 
voor te gaan zitten, bij de ander beter om het terloops ter sprake 
te brengen als je bijvoorbeeld samen aan het koken bent. Het 
gesprek op gang brengen is misschien wel het spannendst. Het 
kan dan helpen als je een ‘bruggetje’ hebt, geeft Jolanda aan.
“Denk bijvoorbeeld aan een bekende artiest die is overleden of 
aan een sterfgeval in je eigen omgeving. Ik heb ook wel eens zo’n 
gesprek gevoerd naar aanleiding van het overlijden van mijn hond. 
De cliënt waarmee ik sprak had zelf vroeger ook een hond. Hoe 

Troostkoffer
Hierin zitten foto’s en kinderboeken die je kunt 
gebruiken om te praten over de dood. De koffer 
bevat ook achtergrondinformatie voor jou. Je 
leest bijvoorbeeld welk besef over de dood 
cliënten op verschillende ontwikkelingsniveaus 
hebben.

> Vraag aan via palliatievezorg@zozijn.nl

Spellen
Gebruik een memoryspel met symbolen zoals 
een grafsteen of kist om met cliënten te praten 
over de dood. Wil je met je team praten over 
dit thema? Dan is er een triviant-achtig spel 
beschikbaar.

>  Vraag aan via palliatievezorg@zozijn.nl

E-learning
In de e-learning leer je over het ondersteunen 
van cliënten in de laatste levensfase en de 
omgang met de dood. Op Mijn Zozijn vind je 
ook filmpjes over dit onderwerp en verhalen van 
verwanten. 

>  Via de pagina Palliatieve Zorg op Mijn Zozijn. 

Wensenboek
Het wensenboek vul je samen met cliënten en/
of verwanten in. Het gaat bijvoorbeeld over 
wat je nog graag zou willen doen, maar je legt 
ook samen de wensen voor iemands laatste 
levensfase en uitvaart vast.

> Staat in het kwaliteitshandboek. Met de 
zoekterm ‘Palliatieve zorg’ vind je ook een 
‘Checklist na overlijden’, ‘Protocol laatste zorg na 
overlijden’ en ‘Richtlijn zorg bij laatste levensfase’.

Hulpmiddelen 

de specifieke vragen en behoeften van de cliënt over dit 
onderwerp. 
“Ik doe deze cursus nu bijvoorbeeld met een cliënt van wie 
de vader ongeneeslijk ziek is. We kijken nu samen wat er de 
komende tijd gebeurt, maar hebben het ook over wat een 
crematie precies is en hoe mensen zich gedragen tijdens een 
plechtigheid”, vertelt trainer Ilonka Pelgrim. “Maar ik heb ook 
deze cursus gegeven aan cliënten die hun overleden ouders 
missen. Dan hebben we het vooral over rouwverwerking 
en maken we bijvoorbeeld een vouwhappertje met vragen, 
zodat een cliënt op een makkelijke manier over verdriet kan 

praten met een ondersteuner. Verder maak ik wel eens een 
herinneringsmobiel met cliënten of een boek met dingen waar 
een cliënt blij van wordt.”
Inschrijven voor de cursus kan via het inschrijfformulier op 
MijnZozijn of door te mailen naar zozijnschool@zozijn.nl. De 
Zozijn School wil cliënten niet onnodig lang rond laten lopen 
met vragen over de dood of verdriet. Geef het daarom aan als 
het wenselijk is dat een cliënt de cursus op korte termijn kan 
volgen. Dan wordt de cliënt z.s.m. ingepland. Via ONS houden 
de trainers van de Zozijn School je op de hoogte van wat er in 
de cursus aan bod komt.”

was het toen die overleed? En wat is er met de hond gebeurd? 
Met dat soort vragen kun je heel mooi aftasten hoe dit 
onderwerp een cliënt bezighoudt en wat ze er al over weten.”

Hoe eerder, hoe beter
Zozijn heeft daarnaast hulpmiddelen (zie kader) in huis die het 
makkelijker maken om met cliënten over de dood te praten. Het 
zou mooi zijn als die nog vaker gebruikt gaan worden, geeft 
Jolanda aan. “We praten nu vaak pas met cliënten over de 
dood als ze ernstig ziek zijn, maar dan is zo’n gesprek door alle 
emoties soms best lastig te voeren. Het helpt voor jou en de 
cliënt als je in alle rust hierover kunt praten.”
Probeer zo open mogelijk het gesprek aan te gaan en vul niet in 
voor cliënten, geeft Jolanda tot slot mee. “Dan ontdek je soms 
wensen die je helemaal nog niet kent. Vaak zit het in hele kleine 
dingen, zoals de kleur van de bloemen of de muziek die ze 
graag willen bij hun uitvaart. Hoe mooi is het als je dat weet en 
daar later navolging aan kunt geven?
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Tientallen dozen in allerlei soorten en maten staan in 
grote kasten in de kantoorruimte van het Zorglab in het 
regiokantoor in Doetinchem. De inhoud? Een robotkat of 
-hond, een smartwatch, tablets, een vergadercamera en nog 
veel meer handige producten die wachten om gebruikt te 
worden door cliënten en medewerkers van Zozijn.
Dat gebeurt steeds vaker nu de uitleenservice in de afgelopen 
maanden is geoptimaliseerd. Zo hebben cliënt (en binnenkort 
medewerker) Michelle Verhoef en haar collega’s barcodes 
geprint en op dozen geplakt, waardoor ze de voorraad 
efficiënter kunnen beheren. 
“Behoorlijk arbeidsintensief, maar heel erg leuk om te doen”, 
vertelt Michelle. “Het is voor Zozijn-medewerkers nu nog 
makkelijker geworden om producten te lenen. Je gaat naar de 
uitleenservice, klikt op het product van je keuze en je hebt het 
binnen een paar dagen in huis. En als je het wilt ophalen kan 
dat zelfs al op dezelfde dag.”

andige apps, innovatieve gadgets en slimme 

technologie; elke dag komen er nieuwe 

toepassingen bij die het leven van mensen met een 

beperking leuker en zelfstandiger kunnen maken. 

Cliënten binnen Zozijn profiteren mee dankzij de 

online uitleenservice van het Zorglab.

H

Gratis uitproberen
De uitleenservice blijkt in de praktijk een duurzame en 
kostenbesparende manier om miskopen te voorkomen. “Het 
biedt een mooie mogelijkheid om een product vier weken 
lang uit te proberen”, vertelt Joris. “Stel, een cliënt ziet op 
tegen een tandartsbezoek. Om te ontdekken of een cliënt er 
baat bij heeft, kan je dan experimenteren met een VR-bril. Of 
je wilt aan de slag met een cliënt met overgewicht. Misschien 
dat een smartwatch met stappenteller en hartmeting hierbij 
behulpzaam is. Als blijkt dat dit inderdaad het geval is, kan het 
uitlenen worden omgezet in aanschaffen. Zo niet, dan stuur je 
het gewoon weer terug of zorgen Michelle en haar collega’s 
ervoor dat het opgehaald wordt.”

Getest door cliënten
De producten in de uitleenservice zijn getest door een aantal 

Zo leen je een 
innovatie van 
het Zorglab

Uitleenservice top 3

#1 Crdl
Crdl is het zorginstrument dat mensen via geluid 

en aanraking verbindt. Wanneer twee mensen Crdl 

én elkaar gelijktijdig aanraken, vertaalt Crdl hun 

aanraking in geluid.

#2 VR-bril
Dit digitale hulpmiddel toont filmpjes in 3D. Een 

3D-bril biedt daarmee bijvoorbeeld afleiding voor 

situaties die cliënten als spannend ervaren.

#3 Koptelefoon met noise-cancelling
Een cliënt kan zich afsluiten van prikkels en geluid 

in een groep of werkplek met deze koptelefoon, die 

storende omgevingsgeluiden dempt en geluiden van 

buitenaf filtert.
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Zozijn-cliënten. Deze client-medewerkers van het Zorglab 
hebben gekeken of apps en applicaties begrijpelijk zijn en 
makkelijk te bedienen. Ook fysieke producten zijn door hen 
getest. Als aanvulling hierop kunnen zij, als dat nodig is, ook 
op locatie nadere uitleg geven. Bovendien maken een aantal 
cliënten vlogs over het gebruik van producten. Die extra 
service is soms meer dan welkom, weet Michelle inmiddels uit 
ervaring. “We sturen altijd een gebruiksaanwijzing mee, maar 
soms is er meer nodig. Bij een slaaprobot bijvoorbeeld. Die 
moet ingesteld worden op de persoonlijke wensen van een 
cliënt. Daar kan een Zozijn-medewerker bij helpen.”

Dagbesteding
De uitleenservice is niet alleen een uitkomst voor Zozijn-
medewerkers en -cliënten om innovaties uit te proberen. Het 
vormt bovendien een uitdagende manier van dagbesteding 
voor de pakweg 25 cliënten op de locatie in Doetinchem, 
vertelt Joris. “De repro en de uitleenservice zitten hier in 
hetzelfde gebouw. Dat is niet voor niets, want ze hebben 
veel met elkaar gemeen. De repro heeft de nodige digitale 
en grafische kennis in huis die we kunnen inzetten bij de 
uitleenservice. Zo vullen we elkaar mooi aan.”

Onzekerheid
Als ik ‘s nachts de slaap niet kan vatten en ik 
krampachtig bedenk waar ik dus allemaal niet aan 
moet denken, komt ze onherroepelijk mijn hoofd 
binnen stuiteren. Met twee handen omklemt ze 
de zitting van haar stoel en komt met stoel en al 
een stukje de lucht in. Het maakt een boel lawaai. 
Om haar mond speelt een klein lachje terwijl ze me 
recht aankijkt. Dwars door me heen lijkt ze mijn 
onzekerheid te zien.

Dat bevordert mijn slaap niet. De dame die me wakker 

houdt werkt sinds kort op mijn groep. En waar ik 

normaalgesproken cliënten redelijk snel zie en aanvoel, 

lukt me dat bij haar nog niet zo. Haar bewegingen zijn 

snel en onvoorspelbaar, haar geluiden zijn nieuw en 

klinken onheilspellend. 

De enorme blauwe plek op mijn been herinnert me aan 

een eerdere miscommunicatie die ik had met haar. Ik 

twijfel over alles. Pak ik het goed aan? Ligt dit aan mij? 

Hoe reageren de cliënten om haar heen? Wanneer ze zo 

stuitert op haar stoel vraagt een medecliënt of ze boos 

is. Ik bluf dat dat niet het geval is, maar geloof mijn eigen 

woorden niet. Is dit spanning bij haar? Is dit haar normale 

manier van doen? 

Onrust in mijn buik maakt dat ik alert ben. Want ik herken 

mezelf niet zo. Ik ben normaal relaxter, laat het op me af 

komen en doe wat mijn intuïtie me ingeeft. Maar nu laat 

mijn intuïtie me in de steek. Ligt dat aan haar, aan mij, 

is het een opeenstapeling van kleine dingen die samen 

opeens een berg zijn geworden? Ik ga op onderzoek 

uit, bij mezelf, bij mijn collega’s en dan zal er vast een 

oplossing komen. Uiteindelijk zal het ook tussen haar en 

mij goed komen. Op welke manier dan ook. Zoals het 

altijd goed komt. 

Cherry Barto is ondersteuner bij Dagcentrum De 
IJsselvallei

Michelle Verhoef van de uitleenservice.

Waar vind ik de 
uitleenservice?
Je vindt een link naar de uitleenservice op de 

startpagina van MijnZozijn bij ‘snel naar’. Er staat ook 

een koppeling naar de uitleenservice op de pagina 

van het Zorglab (onder het Zozijnplein). Binnenkort 

kunnen cliënten en verwanten kijken wat er allemaal 

te leen is, via een knop op de website van Zozijn.
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Vertel, hoe zit dat?
Ik ben mijn loopbaan gestart bij Dichterbij. Dat is ook een 
zorginstelling voor mensen met een beperking. Ik was er 
betrokken bij het opzetten van een Forensisch Psychiatrische 
Afdeling voor cliënten met zware gedragsproblematiek. Later 
ben ik overgestapt naar GGZ-Eindhoven, waar ik mijn opleiding 
tot klinisch psycholoog gevolgd heb. De eerste jaren werkte ik 
in de kliniek Intensieve behandeling. Ik werkte er bijvoorbeeld 
met cliënten die chronisch suïcidaal waren en mensen 
met stoornissen die niet goed reageerden op medicatie. 
Ontzettend heftig, maar tegelijkertijd raakte ik gek genoeg 
verknocht aan de uitdaging die dat met zich meebracht. Later 
kreeg ik de kans om de Long-Care op te starten. Als inhoudelijk 
manager hield ik me uiteindelijk bezig met onder meer de 
behandeling van cliënten en de aansturing van de teams. 

Waarom koos je onlangs voor Zozijn?
Ik had het prima naar mijn zin bij GGZ-Eindhoven, maar ik 
ben 45 en mag nog een aardig poosje werken. Voor mij 
reden om me af te vragen: wat wil ik eigenlijk nog meer in 
mijn loopbaan? Ik heb gesprekken gevoerd bij verschillende 
zorgorganisaties. Wat ik vooral zocht was een klik op inhoud. 
Die had ik hier bij Zozijn. Ik trof hier een organisatie waar het 
zorghart belangrijk is, bij de medewerkers en bij het bestuur.
Wat ook meespeelde is dat ik graag wilde switchen naar een 
andere zorgsector. De psychiatrische zorg is een mooie, maar 
ook harde wereld waarin de regeldruk groot is en het veel 
over geld gaat. In de VG-sector gaat het mijn inziens meer om 
de inhoud en is de sfeer vriendelijker. Dat vind ik prettig. 

Hoe bevalt het je tot nu toe bij Zozijn?
Grijnst: Steeds beter. Wisselen van baan vind ik eerlijk gezegd 
vreselijk. Als je ergens net begint, moet je alles nog uitzoeken 
en ontdekken. Gelukkig was en is iedereen heel behulpzaam. 
Ik moest bijvoorbeeld de nieuwe burgemeester van Voorst 
rondleiden over het terrein, terwijl ik zelf de weg nog 
nauwelijks wist. Ik ben blij dat ik toen een paar goede gidsen 
naast me had.

Hoe heb je kennis gemaakt met de regio?
Ik heb vooral veel mensen gesproken, meegekeken en 

John Cuijpers is de nieuwe directeur van regio 

Oost-Veluwe. Bij Zozijn keert hij terug naar de 

mensen waar het voor hem ooit mee begon…

‘Ik ben 
hier om 
te bouwen’

meegelopen. Afgelopen weekend heb ik bijvoorbeeld een 
nachtdienst gedraaid. Dat vind ik belangrijk. Ik wil zicht en 
gevoel krijgen bij waar het hier om draait en dat gaat beter in 
de praktijk dan vanaf een PowerPoint-slide.

Wat viel je daarbij op?
Het enorme hart dat medewerkers hier hebben voor 
mensen met een beperking. Ik vond het bijvoorbeeld heel 
indrukwekkend om te zien hoe collega’s in de intensieve zorg 
enorm liefdevol begeleiding geven aan mensen die echt heel 
weinig kunnen.

Waar wil je de komende tijd mee aan de slag? 
Eén van de belangrijkste uitdagingen die er ligt, is het vinden 
van goed personeel en het terugdringen van de uitstroom. 
Rust in teams en roosters zijn voor mij echt een speerpunt. 
Als je dat op orde hebt, volgen de financiën meestal vanzelf is 
mijn ervaring.

Wat voor soort directeur ben je?
Ik ben een zorgman. Als ondersteuner kijk je naar waar de 
behoefte van de cliënt ligt en hoe je daarbij kunt aansluiten. 
Zo werk ik ook. Ik vind verbinding belangrijk en wil weten wat 
er nodig is om jouw werk beter te kunnen doen. Dan gaan we 
daarna kijken hoe we dat kunnen regelen. Ik hoop dat je me 
ook zult leren kennen als benaderbaar en loyaal. Ik heb 16 jaar 
bij mijn vorige werkgever gewerkt, dat zegt wel iets. Ik ben 
hier om te bouwen en te blijven.  

In het kort
Naam: John Cuijpers
Leeftijd: 45
Woont in: De Bommelerwaard
Thuissituatie: Getrouwd
Achtergrond: Klinisch psycholoog/
psychotherapeut

Om naar uit te kijken: dit organiseert de PV
Zin om wat leuks te doen? Dat komt goed uit, want de personeelsvereniging (PV) heeft de komende maanden weer een 
aantal leuke activiteiten op de agenda staan. Sommige activiteiten laten nog even op zich wachten, maar je kunt jezelf al 
aanmelden.

Gratis griepprik voor 
alle medewerkers: 
meld je aan!
Het griepseizoen staat weer voor de deur. Om minder 
vatbaar te zijn voor griep, kun je zorgen voor een goede 
conditie: gezond eten, voldoende ontspanning, voldoende 
beweging en regelmatige nachtrust.  Toch voorkomt dit niet 
altijd dat je besmet raakt met het griepvirus. Een griepprik 
biedt extra bescherming. 

Griep houden we graag zoveel mogelijk buiten de deur bij 

Zozijn. Dat is fijn voor jouzelf, voor de cliënten en voor je 

collega’s. Want de gevolgen van een stevige griepepidemie 

kunnen zorgen voor risicovolle situaties voor cliënten en een 

extreem verhoogde werkdruk. Met een vaccinatie neemt 

de kans op griep aanzienlijk af en krijg je toch griep dan 

word je minder ziek. Het kan geen kwaad wanneer je de 

griepvaccinatie in korte tijd of gelijktijdig met een coronavaccin 

(booster) krijgt.

Aanmelden voor griepprik
Op dinsdag 11 oktober en donderdag 13 oktober kun je op 

verschillende locaties van Zozijn een griepprik halen. Meld 

je nu aan voor een gratis griepprik op een van de locaties 

hieronder. Wacht hier niet te lang mee want vol = vol! Ontvang 

je via je huisarts al een oproep voor de griepprik? Meld je dan 

niet aan voor één van de prikmomenten bij Zozijn en haal je 

griepprik bij je huisarts.

Dinsdag 11 oktober
• 10.00 - 10.30 uur: Kemphaan Raalte (vergaderruimte 

begane grond)

• 13.00 - 14.00 uur: Regiokantoor Doetinchem (spreekkamer 

1.06B)

• 14.00 - 15.30 uur: Behandelcentrum Wilp 

Donderdag 13 oktober
• 10.00 - 10.30 uur: Boterfabriek Zutphen (ruimte bedrijfsarts 

begane grond)

• 12.30 - 13.30 uur: De Lockhorst  Didam (spreekkamer(s))

• 14.00 - 15.30 uur: Behandelcentrum Wilp

• 14.30 - 15.30 uur: Regiokantoor Doetinchem (spreekkamer 

1.06B)

Vragen?
Lees meer informatie over de griepprik op MijnZozijn of mail 

naar prikkie@zozijn.nl

Meer informatie over deze activiteiten vind je in de mail van de 
PV of de vrijwilligersnieuwsbrief. Daar lees je ook hoe je je kunt 
aanmelden voor de activiteiten. Nog geen lid van de PV? Meld 
je snel aan via personeelsvereniging@zozijn.nl om ook samen 
met collega’s deel te nemen aan de leukste activiteiten! 

Musical Les Miserables 
Les Misérables is een legendarisch, 
maar vooral aangrijpend en tijdloos 
verhaal over onrust, armoede en 
oneerlijkheid. Op 28 april 2023 kan je 
mee naar deze musical in het Orpheus 
Theater in Apeldoorn.

Groots met een zachte G
Guus Meeuwis heeft inmiddels wel 
bewezen dat hij een muziekfeestje kan 
bouwen in een groot stadion. Op 17 
juni 2023 kan je met de bus mee naar 
Eindhoven voor een nieuwe editie 
van ‘Groots met een zachte G’ in het 
Philips Stadion. 

Musical Tina Turner
Geniet op 4 november 2022 mee van 
de beste hits van de Queen of Rock ‘n 
Roll tijdens een wervelende musical in 
het Beatrix Theater in Utrecht. De pv 
heeft 40 kaarten voor de eerste rang, 
zodat je de musical perfect beleeft. 

Sinterklaas Drive Thru 
Hij komt, hij komt. Op 30 november 
2022 doet Sinterklaas meerdere 
locaties van Zozijn aan tijdens een 
heuse Drive Thru. Ook in december 
op de agenda: een workshop 
kerstbakjes maken.

 Vrienden van Amstel Live 
Nergens zie je zoveel Nederlandse 
topartiesten bij elkaar. Ga je ook 
mee naar Ahoy op woensdag 11 
januari 2023? De PV heeft maar 
liefst 120 kaarten voor Zozijn-
medewerkers. Het gaat om 60 
staplaatsen en 60 zitplaatsen.
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Chris tuurt met een grote glimlach op zijn gezicht naar het 
tv-scherm in zijn kamer. Op dat scherm is een paard te zien. 
Met een controller op het blad van zijn rolstoel bedient Chris 
attributen op het scherm, zoals een spons waarmee hij het 
paard wast. Even later gebruikt hij dezelfde controller om zijn 
virtuele motor over een circuit te sturen.
“Ik vind het fantastisch om te zien hoe een cliënt als Chris 
geniet van gamen”, vertelt Marlon Reuvers, teamleider bij de 
Zozijn School en presentator van Zozijn TV waarin Chris te 
zien was. “We willen graag dat mensen met een beperking 
zoveel mogelijk leven als jij en ik. Dan hoort gamen er 
eigenlijk gewoon bij, zeker voor kinderen en jongeren die we 
ondersteunen.”

Aangepaste controller
Voor zover Lysanne Bolink (Zorglab) het weet, gamen er nog 
relatief weinig cliënten van Zozijn. Terwijl er tegenwoordig 
veel slimme hulpmiddelen zijn die het voor mensen met 
een beperking mogelijk maken om digitaal spelletjes te 
spelen. “Xbox heeft bijvoorbeeld een speciale console 
ontwikkeld met grote, platte drukknoppen. Dat maakt de 

bediening eenvoudiger en ook mogelijk voor mensen met een 
motorische beperking.” 
Op deze ‘adaptive controller’ kun je bovendien allerlei 
andere hulpmiddelen aansluiten. Denk bijvoorbeeld aan 
een hulpmiddel waarmee je een poppetje op je scherm 
kunt laten bewegen door je hoofd te bewegen. Zoals 
deze zijn er nog veel meer hulpmiddelen beschikbaar. Van 
eenhandige controllers tot blaaszuigsystemen. En wist je 
dat het tegenwoordig zelfs mogelijk is om de pook van een 
elektrische rolstoel te gebruiken als gamecontroller? Of dat 
er een kussen bestaat waarmee je eenvoudige spelletjes op 
een spelcomputer kunt spelen? Door in deze Pillo te knijpen, 
kan een cliënt bijvoorbeeld ballonnen op een scherm laten 

amen is één van de populairste hobby’s van 

dit moment, zeker voor nieuwe generaties. 

Gelukkig zijn er tegenwoordig veel mogelijkheden 

om te gamen voor mensen met een beperking.

G

‘Gamen kan 
cliënten 
zoveel plezier 
opleveren’
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knappen. Dat brengt gamen 
ook dichterbij voor bijvoorbeeld 

cliënten met een ernstig meervoudige beperking.

Tablet met schakelbediening
Natuurlijk heeft niet iedereen een spelcomputer, maar 
ook een tablet kan voor veel gameplezier zorgen. Met 
hulpmiddelen is zo’n tablet bovendien voor een bredere 
doelgroep toegankelijk. “Je kunt bijvoorbeeld fysieke 
schakelaars koppelen aan een iPad. Op de tablet stel je in 
welke functie de schakelaar moet hebben. Denk bijvoorbeeld 
aan het doorklikken naar een volgend liedje in een playlist op 
Youtube. Op die manier krijgt een cliënt meer eigen regie”, 
vertelt Lysanne.
Mogelijkheden genoeg dus. Wil je een keer wat uitproberen? 
Het Zorglab heeft verschillende hulpmiddelen in huis, zoals 
de Pillo, aangepaste controllers en schakelbediening voor de 
tablet. Lysanne: “Ik zou zeggen: probeer het eens. Het kan 
cliënten zoveel plezier bezorgen en hun leven verrijken. Hoe 
mooi is het bijvoorbeeld als een cliënt dankzij aangepaste 
bediening samen met een broer of zus kan gamen?”

Meer plezier dan gevaar
Marlon en Lysanne beseffen dat gamen niet bij iedereen een 
goed imago heeft. Is het niet verslavend? Komen cliënten via 
online games mogelijk in contact met mensen die niet het 
beste met hen voor hebben? Of geven ze straks misschien 
per ongeluk veel geld uit met aankopen in apps? “Ik begrijp 
die zorgen, maar gamen is niet per definitie gevaarlijk. Heel 
veel risico’s kun je beperken met de juiste instellingen op 
een tablet of computer. Hierbij kunnen de Zozijn School en 
Zorglab assisteren. Ook bieden we vanuit de Zozijn School 
trainingen aan waarin we cliënten leren hoe ze veilig gebruik 
kunnen maken van het internet”, vertelt Marlon. “Natuurlijk 
kan er altijd iets mis gaan. Maar dat geldt ook voor kinderen 
en jongeren zonder beperking. En die laten we ook gamen.”
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Gamend leren
Kunnen games cliënten helpen om te leren? Dat 

zocht Kjeld Gerritsen, student communicatie en 

multimedia design aan de HAN, uit. Hij bouwde een 

prototype van een serious game-platform voor de 

Zozijn School. Het idee is dat cliënten in de toekomst 

via dat platform bijvoorbeeld spelenderwijs kunnen 

leren klokkijken of rekenen met geld. Voltooi je een 

spelletje? Dan ontvang je een ‘token’. Als je genoeg 

van die beloningen hebt, verdien je een diploma. Zo 

stimuleert het platform je om te blijven leren. Kjeld 

testte zijn platform met cliënten. Dat leverde veel 

waardevolle informatie op. Zo bleek het belangrijk 

dat het platform zowel pictogrammen als tekst 

bevatte. De testgebruikers waren erg enthousiast 

over het prototype van Kjeld. Toch kan het nog even 

duren voordat ze echt serious games kunnen spelen. 

Daarvoor zou het platform verder doorontwikkeld én 

geprogrammeerd moeten worden. 

De wind niet in de 
zeilen hebben
De coronacrisis, de huidige inflatie maar ook de 
stijgende energiekosten. Veel mensen komen 
momenteel een stuk moeilijker rond dan eerder. Dat 
geldt helaas ook voor medewerkers van Zozijn. De 
meeste mensen praten liever niet over geldzorgen; 
daar komt veel schaamte bij kijken. Geldzorgen 
worden vaak pas echt zichtbaar op het moment dat er 
een loonbeslag binnenkomt. 

Want door schaamte is de drempel om aan te kloppen bij 
instanties hoog. Laat staan dat je je meldt bij Zozijn als 
werkgever. Begrijpelijk, maar je neemt de geldzorgen wél 
mee naar de werkvloer en dit kan grote gevolgen hebben. 
Daarom is het voor jou én voor Zozijn als werkgever 
belangrijk dat er aandacht is voor het voorkomen van 
geldzorgen en schulden, om zo het taboe eraf te halen. 
Samen willen we de juiste stappen zetten zodat je jouw 
geldzorgen kunt oplossen. 

Wanneer je je financiën op orde hebt, ben je productiever, 
gelukkiger en heb je ruimte om naar de toekomst te 
kijken. Maar helaas is dat niet altijd het geval. Als er 
geldzorgen zijn, ben je sneller afgeleid en is de kans 
groter dat je ziek wordt en gaat uitvallen op je werk. 
Mocht dit bij jou aan de orde zijn, dan kun je al in een 
vroeg stadium van financiële onrust hierover in gesprek 
gaan met je leidinggevende en/of P&O-adviseur. 

Uitgangspunt blijft dat je zelf verantwoordelijk bent 
voor het oplossen van je geldzorgen maar dat we je 
wel kunnen helpen. Zozijn is niet de hulpverlener of 
geldverstrekker, maar verwijst naar de juiste professionele 
hulp, zoals bijvoorbeeld een budgetcoach. Op www.
geldfit.nl kun je een test doen waaruit een persoonlijk 
advies komt met daarin de verschillende mogelijkheden 
voor ondersteuning. Ook kun je anoniem bellen met de 
landelijke telefoonlijn voor hulp bij geldzorgen 0800-
8115 of een aflosplan voor je schulden maken op www.
zelfjeschuldenregelen.nl.

Via Mijn Zozijn zal er binnenkort ook informatie over 
dit onderwerp verschijnen. De P&O-adviseur kan 
leidinggevenden en medewerkers ondersteunen bij het 
bespreekbaar maken van dit onderwerp en het herkennen 
van geldzorgen bij medewerkers.

P&O-adviseurs Zozijn
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Waarom ben je vrijwilliger?
Hein: We hebben beiden een dochter die bij Zozijn Op Pad 

werkt. De tuin van Wooncentrum Heeten was best wel een 
puinhoop en er was niemand die dat aan kon pakken. Ik heb 
direct ja gezegd toen ik werd gevraagd om te helpen, maar 
zei erbij: ‘Wel met z’n tweeën’. 
Frans: Het idee was om het een middag in de maand te doen, 
maar we zagen eigenlijk meteen al wel dat dat niet genoeg 
was. Dus besloten we om het elke week te doen. En er 
kwamen ook steeds wat andere klusjes bij, dus we hebben die 
tijd hard nodig.
Hein: Het leuke van dit werk is dat je een ander helpt en je 
hebt tegelijkertijd een hoop gezelligheid onderling. Je bent 
lekker bezig en ook nog in de frisse buitenlucht. Je kletst 
gezellig samen en je drinkt een bakkie koffie. 

rijwilligers zijn ontzettend waardevol voor 

Zozijn en maken op veel plekken het leven 

van cliënten een beetje mooier. Dit keer in de 

spotlights: Hein Huis in 't Veld en Frans Kogelman. 

V
Frans: Het is leuk om te zien dat de tuin er weer prachtig uit 
ziet. We doen het met veel plezier en de buurt is er ook blij 
mee.

Wat levert het vrijwilligerswerk je op?
Frans: Ik denk vooral voldoening. Je werkt samen en je 
helpt de bewoners ook meteen. Ze vinden het geweldig dat 
alles altijd spic en span is. Vooral als de struiken en planten 
helemaal in bloei staan. Ik woon tegenover de locatie en als ik 
de bewoners dan van de tuin zie genieten, geniet ik heel hard 
met ze mee. 
Hein: De bewoners zijn ook nog eens gezellige mensen. Als 
iemand advies nodig heeft met zijn eigen tuintje, dan helpen 
we uiteraard ook. Soms doen we naast de tuin ook wat hand-
en-spandiensten voor bewoners. Een verstopte wasbak, een 
schilderijtje dat even opgehangen moet worden; ze kunnen 
ons overal voor vragen.

Heb je nog tips voor andere vrijwilligers?
Frans: Ik vind het vooral heel leuk dat we dit samen doen. 
Dus mijn tip zou zijn: zoek iemand op die het ook leuk vindt 
om vrijwilligerswerk te doen. Het is erg gezellig en je kunt ook 
nog een keer alles overleggen met elkaar. 

Ben jij vrijwilliger en wil je jouw verhaal doen? Neem 
contact op met Marjolijn Ober via m.ober@zozijn.nl 
of 06 – 52766092.

‘Met z’n tweeën 
is het nog leuker’

Vrijwilligerspaspoort 
 
Naam: Hein Huis in’t Veld en Frans Kogelman
Vrijwilliger bij: Johannalaan in Heeten
Vrijwilliger sinds: 2015
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Hein Huis in’t Veld (links) en Frans Kogelman onderhouden de 
tuin van Wooncentrum Heeten.

Met wat voor doelgroep werk je en wat zijn hun 
ondersteuningsvragen? 
Twee dagen in de week ben ik te vinden in de gymzaal 
van De Lathmer in Wilp, waar ik werk met cliënten met 
hechtingsproblemen of die te maken hebben met oplopende 
spanning en emoties. De overige dagen van de week ben 
ik in Doetinchem, waar ik voornamelijk groepstherapie geef 
aan cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Deze 
mensen hebben meestal een revalidatietraject achter de rug 
en moeten leren omgaan met een leven dat vaak zo totaal 
anders is geworden. 

Hoe ziet je werkdag eruit?
Op de dagen dat ik in Wilp ben geef ik voornamelijk 
individuele therapie. Het bewust maken van het eigen gedrag 
en het effect daarvan op de omgeving staan daarin centraal. 
Dat doe ik met sport- en spelvormen. Met LVB-cliënten speel 
ik bijvoorbeeld Mens-erger-je-niet-basketbal. Daarbij gooi je 
vanuit een hoepel op de basket. Raak? Dan mag je een hoepel 
verder. Maar inhalen mag niet, dan moet je weer terug. Dat 
kan frustraties oproepen en daar gaan we dan over in gesprek: 
hoe voelt dat, hoe kan je rustiger worden, loop je weg of tel 
je tot tien? Dat soort dingen. Met NAH-cliënten die moeite 
hebben met het aangeven van grenzen speel ik regelmatig 
badminton. Elke keer als de cliënt de shuttle mist, krijgt hij of 
zij een extra voorwerp in handen. Dat stapelt zich dan letterlijk 
op. Sommigen gaan net zolang door tot alle voorwerpen op 
de grond vallen. Zo leer je dat als je niet op tijd je grenzen 
aangeeft, het uiteindelijk teveel wordt.
 
Wat geeft jou energie in je werk?
Ik hou van de combinatie gedrag en bewegen. Doen en 
ervaren. Het is geweldig als cliënten inzicht krijgen in hun 
gedrag door het doen van een spel. Soms komen cliënten 
binnen met een vraag waarachter zich een andere vraag 
verschuilt. Hun gedrag is een puzzel, waarvoor veel geduld 
nodig is om het te ontrafelen en een veilige omgeving, waarin 

‘Gedrag van 
cliënt is soms 
een puzzel’

In het kort
Naam: Bram Scholten
Functie: Psychomotorisch therapeut en  
SI-therapeut
Werkt bij Zozijn sinds: 2017

ij Zozijn werken ruim 2500 collega's, waarvan 

de meeste heel ander werk doen dan jij. 

Wie zijn ze, wat drijft ze, hoe ziet hun dag eruit en 

wat verandert er in hun werk? Dat lees je in deze 

rubriek. Dit keer vertelt Bram Scholten. 

Mijn werk bij Zozijn

we op een rustige manier een relatie opbouwen. Want je kunt 
allerlei methodieken loslaten op een cliënt, een goede band 
is de basis voor een succesvolle therapie. Psychomotorische 
therapie is relatief onbekend maar je kunt er zoveel mee 
bereiken. Daar ben ik samen met mijn tien andere Zozijn 
collega-therapeuten heel enthousiast over.

Wat raakt je in het contact met cliënten? 
Dat deze mensen een oprechte hulpvraag hebben en 
daardoor over het algemeen optimaal gemotiveerd zijn. Daar 
ben ik gevoelig voor, daardoor wil ik ze zo graag helpen. 

Is er een cliënt die je is bijgebleven?
Ik denk dan aan een cliënt met hechtingsproblematiek, die ik 
nu nog steeds zie overigens. Als je kijkt waar ze vandaan komt, 
dan is ze zó ver gekomen. Een wereld van verschil. Het eerste 
contact was ontzettend spannend voor haar. Ze durfde me 
niet aan te kijken. Nu vertelt ze uit zichzelf hoe ze zich voelt, 
kan ze uit situaties stappen. Echt een schoolvoorbeeld van 
wat therapie, in combinatie met andere factoren uiteraard, kan 
doen.

Hoe is het werk veranderd sinds je begonnen bent?
Ik zie met name verandering op het persoonlijke vlak. In het 
begin was ik zelf zoekend. Onzekerder dan ik nu ben. Ik had 
sneller een idee van hoe iets zou moeten in de therapie. Was 
veel meer bezig met het doel en wilde op alle vragen een 
antwoord hebben. Dat heb ik leren loslaten. Ik benader een 
cliënt nu met een opener houding, waardoor ik effectiever 
werk. Het resultaat van vlieguren maken, leren en ouder 
worden. 

B
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Het bezoek van groep 4 deze vrijdagochtend is het resultaat 
van een intensieve samenwerking tussen Zozijn-medewerkers, 
enthousiaste vrijwilligers en Erfgoed Gelderland. Speciaal 
voor hen werden er lesprogramma’s ontwikkeld, die kinderen 
op een speelse, interactieve manier laten kennismaken met de 
veelzijdige geschiedenis van Zozijn, landgoed De Lathmer en 
de mensen die er door de jaren heen woonden. 
Waren het tot voor kort met name cliënten, verwanten, oud-
medewerkers en dorpsgenoten die het museum bezochten, 
inmiddels weten ook scholen de weg naar het kasteel op 
De Lathmer te vinden. Jet Smit (beleidsmedewerker van het 

et een wit papier in de hand loopt een 

aantal groep 4-leerlingen zoekend over 

Landgoed de Lathmer. Ze hebben samen met hun 

juf zojuist een bezoek gebracht aan het Zozijn 

Museum en gaan nu van start met de historische 

wandeling, die hen via volgbordjes over het hele 

landgoed leidt.

M

Kinderen 
adviseren 
kasteelheer 
Wilt uit 1621

Bezoek het museum
Elke vrijdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur staan de 

deuren van museum Zozijn wijd open voor bezoekers. 

In krantenartikelen, foto’s, bewegend beeld en 

een breed scala aan uiteenlopende voorwerpen 

beleven zij hier de veelzijdige geschiedenis van 

Zozijn als zorginstelling in de afgelopen 70 jaar. 

Daarnaast brengt een 3,5 kilometer lange historische 

wandeling over De Lathmer hen langs interessante 

bezienswaardigheden. Beginnend bij het kasteel 

en eindigend bij de voormalige rozentuin voor het 

museum, waar een herinneringstuin is aangelegd 

waar cliënten, medewerkers en bezoekers even 

kunnen stilstaan bij een overledene. 

De toegang tot het museum is gratis. Naast het 

museum is voldoende parkeergelegenheid. Neem 

daarvoor ingang 4 vanaf de Rijksstraatweg en rijd 

door tot aan P6 aan je rechterhand.
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Een deel van de werkgroep achter het Zozijn Museum.

Marco
Het is half 5. Mijn telefoon gaat. “Met Marco”, hoor ik aan 
de andere kant van de lijn.
“Ha Marco! Je ondersteuner zei al dat je met mij wilde 
praten.”
“Ja.” Het blijft even stil. “Ik heb emoties. Heel veel.”
“Dat klinkt alsof je dat lastig vindt. En hoe kan ik jou 
daarmee helpen, denk je?”
“Nou, erover praten.”
“Oh, maar dat wil ik wel. Kun je me iets vertellen over die 
emoties?”
“Soms ben ik boos. En dat zit dan in mijn hoofd. Heel 
veel.”
“Oei, dan zit je hoofd vast heel vol!”
“Ja!” Ik hoor een zucht van opluchting dat ik hem 
begrepen heb.
“Kun je er nog iets meer over vertellen?”
“Nee. Moeilijk.”
“Oké, dat is goed, Marco. Iedereen is wel eens boos. Dat 
is niet leuk, maar het hoort er ook een beetje bij. Maar als 
jij er heel veel last van hebt, is dat niet fijn natuurlijk.”
“Ja.” Nog een zucht.
“En wil je dan alleen met mij praten of ook met je 
ondersteuner erbij?”
“Nou, allebei is wel gezellig.” Onwillekeurig moeten we 
beiden lachen. Gewoon, gezellig over boosheid praten!
“Weet je wat, Marco? Dan maken we eerst een afspraak 
met z’n drietjes. Dan kom ik bij jou en gaan we het erover 
hebben. Eens kijken of we daar samen een plannetje voor 
kunnen bedenken.”
“Dat is goed.” Hij geeft de telefoon aan zijn ondersteuner 
en met haar maak ik een afspraak. Voordat Marco 
ophangt, zegt hij tevreden: “Nu ben ik blij.”
Zo wil ik elke dag wel afsluiten.

Janine Berger werkt als gedragswetenschapper voor de 
regio Salland-De Graafschap en NAH Op Pad.

Fragment uit één  
van de lesopdrachten
Beste leerlingen, 

                 

Mijn naam is Wilt van Broeckhuijsen en ik ben 31 

jaar oud. Ik ben net verhuisd naar het landgoed de 

Lathmer. Ik woon hier samen met mijn vrouw Maria. 

Wij willen graag bij de ridderorde horen, maar 

dit mag niet zomaar. (...) Het landgoed is nog niet 

ingericht zoals zou moeten en als de mensen van de 

ridderorde bij ons op bezoek komen volgend jaar, 

wil ik ze hier op een mooi landgoed ontvangen.  (...) 

Mijn vrouw Maria mist een mooie tuin waarin ze kan 

wandelen en ‘s zomers kan zitten om te borduren. Ik 

vind het belangrijk dat ons landgoed er mooi uitziet 

voor als we bezoek ontvangen, maar ook dat het 

landgoed functioneel is. Zo willen we ons kasteel 

verwarmen met hout in het haardvuur, ons eigen 

eten verbouwen, verse melk hebben, eieren.. en ga 

zo maar door. (...) Kunnen jullie als leerlingen van de 

landschapsarchitecten ons landgoed de Lathmer 

inrichten? Graag 

ontvangen we een 

ontwerp waarin al 

onze wensen terug-

komen. 

Wilt van Broeckhuijsen 

vroeger. Er is een (vitrine)kast met innovatieve hulpmiddelen, 
zoals een robothond, een VR-bril of een beker die niet kan 
omvallen. Maar ook een dwangbuis en andere gedateerde 
gebruiksvoorwerpen die laten zien dat er veel verbeterd is in 
de zorg”, vertelt Marjon.

Investeren in de toekomst
De cultuurcoach van de gemeente Voorst is razend 
enthousiast over de lessenreeks en heeft de collega-
cultuurcoaches in Zutphen, Deventer en Apeldoorn getipt. 
Het bezoek van schoolkinderen aan het museum is een mooie 
en effectieve manier om Zozijn aan een breder publiek te 
presenteren, vindt Jet Smit. 
“Schoolkinderen uit de buurt zien onze cliënten natuurlijk 
regelmatig in het dorp. Of ze kennen familieleden die bij 
Zozijn werken of wonen. Nu kunnen ze zélf een kijkje nemen 
op het landgoed en van dichtbij zien en meemaken wat er 
allemaal gebeurt bij Zozijn en wat onze geschiedenis is. 
Ze komen na het museumbezoek thuis met verhalen over 
Zozijn. En worden misschien zelfs op een bepaalde manier 
al enthousiast gemaakt om later te gaan werken in de zorg. 
Kortom, alleen maar voordelen.”
Ook voor cliënten die op De Lathmer wonen is het museum 
een aanwinst. “Je merkt dat ze er trots op zijn”, vertelt Marjon. 
“Ze kunnen hier familie en bekenden rondleiden. En zichzelf 
terugzien op de muur van de koffieruimte, waar we van een 
aantal van hen mooie fotoportretten hebben opgehangen. 
Deze ‘wall of fame’ willen we nog verder uitbreiden. Sommige 
bezoekers vragen waar de cliënten zijn en daarom zijn we 
op zoek naar cliënten die gastvrouw of gastheer willen zijn, 
naast de twee vrijwilligers. Cliënten vinden het erg leuk dat er 
behalve volwassen bezoekers ook schoolkinderen op bezoek 
komen. Het brengt levendigheid en gezelligheid op het 
landgoed.”

museum) en Marjon Beuwer (coördinator Vrije Tijd) zijn de 
kartrekkers van het Zozijn Museum. Jarenlang verzamelden 
zij samen met een werkgroep tientallen attributen, foto’s, 
krantenartikelen en bewegend beeld over de afgelopen 
zeven decennia van Zozijn. Het resultaat is een veelzijdige 
tentoonstelling op de benedenverdieping van het kasteel. 

“Het museum is zó ingericht dat de geschiedenis van 
Zozijn ook voor jonge kinderen interessant, aansprekend 
en begrijpelijk is. We laten bijvoorbeeld twee films zien 
over de verschillen die er nu zijn in de zorg ten opzichte van 
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Broedvogels tellen op De Lathmer
Zozijn verduurzaamt. Daarbij denk je misschien al snel aan zonnepanelen, water 
besparen of afval scheiden. Maar op De Lathmer doet Zozijn-collega Willibrord 
Schuurman het op een andere manier. Vier maanden lang inventariseerde hij het 
aantal broedvogels op het landgoed. En dat bleken er meer dan hij dacht...

Willibrord is een echte dauwtrapper en vogelliefhebber. Als vrijwilliger zet hij zich al jaren 
in voor diverse natuurorganisaties. Na overleg met de bestuurders van Zozijn besloot 
hij om zijn hobby mee naar het werk te nemen en van februari tot mei een officiële 
broedvogelinventarisatie te doen op het landgoed. 

Grote biodiversiteit
Bewoners en collega’s die vroeg op waren konden Willibrord 
deze maanden zien rondlopen op wandelschoenen en met een 
smartphone in de hand, om volgens een wetenschappelijke 
methode al zijn observaties en bevindingen te noteren. De 
diversiteit bleek nog groter dan hij van tevoren verwachtte. “Het 
landgoed omvat een gevarieerd landschap met kleine weilandjes, stukjes bos en een 
grote diversiteit aan bomen en struiken. Ik heb maar liefst 48 soorten broedvogels 
geteld, waaronder de grasmus, groene specht, groenling, pimpelmees, ooievaar, 
koolmees en de zwartkop.” 

De biodiversiteit op het landgoed heeft niet alleen een natuurlijke 
waarde, Willibrord ziet ook hoe de groene omgeving veel cliënten 
goed doet. “Als ik met ze over het terrein wandel, benoem ik de 
vogels die we zien en laat ik ze actief meekijken. Dat maakt zo’n 
wandeling nog leuker en interessanter voor ze.”

Natuur rond de woning
Tijdens het onderzoek in het broedseizoen vroeg hij collega’s en bewoners hun ogen 
en oren goed de kost te geven. De meest opmerkelijke melding kwam van een woning 
aan de Sterrenboslaan, waar een scholekster met drie jonkies op het dak zat. “Die 
gedroegen zich territoriaal, klopten met hun snavels op de ramen 
en leerden hun jongen vliegen vanaf het platte dak. Ontzettend 
leuk natuurlijk voor cliënten om de natuur zo dichtbij huis mee te 
maken.”

Ook kreeg hij van diverse collega’s van de nachtdienst mailtjes 
dat ze het kenmerkende geluid van de bosuil hadden gehoord. 
Zozijn-collega en amateurfotograaf Wim Oosterbroek bood 
bovendien aan om tijdens het broedseizoen zoveel mogelijk vogels op beeld vast te 
leggen. “Zo werd het een onderzoek dat weliswaar door mij is geïnitieerd en uitgevoerd, 
maar dat kon rekenen op een brede interesse op De Lathmer.”

Een duurzame leefomgeving

Teksten en productie

Rick Borkent, Marlous Brand,  
Jasmijn Hiemstra, Bert Hiemstra 
en Jolien de Kruijff.
www.hiemstramedia.nl

Voor medewerkers die gedetacheerd zijn bij Zozijn en/of 

werken als ZZP’er ligt een exemplaar van deze krant klaar bij 

de receptie in Wilp. De ZO! verschijnt 4x per jaar. Oplage 

3.500.

Ideeën voor de ZO!? 
Heb je opmerkingen over de ZO! of 
ideeën voor onderwerpen? Bel of mail 
met Astrid Plantinga:  06 - 155 95 949, 
astrid.plantinga@zozijn.nl of neem 
contact op met een van de andere 
redactieleden.
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ZOZO!!
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y.schouten@zozijn.nl

Martine Bröcker
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Communicatieadviseur 
astrid.plantinga@zozijn.nl 

Margreeth Maarsingh 
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margreeth.maarsingh@zozijn.nl

Maria Huethorst 
P&O-adviseur
sector Kind & Jeugdhulp
m.huethorst@zozijn.nl

Diane Onnink
Secretaris Raad van Bestuur  
en Manager Bestuursbureau
d.onnink@zozijn.nl

Marlon Reuvers
Teamleider Zozijn School
m.reuvers@zozijn.nl


