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Nieuw: een kopje 
Zozijn-thee van  
Werk & Zo!

Zo haal je nog meer 
uit MijnEigenPlan

Hoe Zozijn het 
aanpakt op de 
arbeidsmarkt

Dromen cliënten 
en vrijwilligers 
komen uit

Zozijn heeft voor het Dienstencentrum en Het Boshuis in 
Wilp het Bronzen-certificaat van de Milieuthermometer 
Zorg (MTZ) gehaald. Een mooie erkenning voor de 
milieumaatregelen die we hebben genomen! 

De bedoeling is dat op termijn alle locaties van Zozijn 
gecertificeerd worden. Je hoeft natuurlijk niet te wachten tot 
het zover is. Start vandaag al met het besparen van energie, 
zodat er meer geld overblijft voor de zorg en we onze CO2-
uitstoot terugdringen.
1. Zet de verwarming lager en trek iets warms aan. Op veel 
locaties is de verwarming centraal een graad lager gezet. Kan 
dit niet centraal geregeld worden, wil je het dan zelf doen?
2. Verwarm alleen ruimten die worden gebruikt. Ben je 
overdag weg? Zet de verwarming dan lager.
3. Zet de lichten uit waar dat kan. 
4. Douche korter, max. 5 minuten is al voldoende. Als we allen 
niet langer douchen dan 5 minuten verbruiken we minder gas.
5. Vergrendel je computer als je gaat lunchen of in gesprek 
bent. En doe je beeldscherm uit als je stopt met werken. Dan 
verbruik je minder stroom én kan niemand bij je gegevens.

Trots op duurzame locaties
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Kartrekker is coördinerend ondersteuner Iris Ankersmit-
Gudden. Samen met haar collega’s was ze al een tijdje aan 
het broeden op een nieuwe vorm van dagbesteding, naast 
bestaande werkzaamheden als inpakken, assembleren en 
monteren. “Een collega kwam op het idee van de theezakjes 
en iedereen was meteen enthousiast. Want bijna iedereen 
vindt thee lekker. Het wordt in alle seizoenen gedronken. Het 
vervoer ervan is alles behalve zwaar en thee heeft bovendien 
weinig opslagruimte nodig. Een ideaal product wat ons 
betreft.”

Inspiratie opdoen
Samen met twee collega’s kreeg Iris de gelegenheid om een 
dagje af te reizen naar dagbestedingslocatie De Linde in 
Hasselt, waar cliënten van JP van den Bent al langer ervaring 
hebben met het verpakken, prijzen en verkopen van thee. 
“Het wiel opnieuw uitvinden leek ons onnodig, dus we 

e hebt Pickwick en Twinings, maar wist je dat 

er sinds kort ook echte Zozijn-thee bestaat? 

Cliënten van dagbestedingslocatie Werk & Zo 

leggen in Zevenaar de basis voor bijvoorbeeld een 

heerlijk kopje verse Earl Grey, rooibos of groene 

thee. 

J

Kopje thee 
met een 
goed verhaal

Iris Ankersmit-Gudden showt de 

theedozen met de zakjes Zozijn-thee.

Drempeltje over
Ook het leven van een hobby-columnist gaat niet 
altijd over rozen. Zo zit ik momenteel al enige 
weken thuis. Overwerkt, te lang, te veel gewild, te 
weinig grenzen aangegeven en daarbij het gevoel 
van tekortschieten heeft me onderuitgehaald en ik 
moet dus voor mezelf uitvogelen hoe nu verder.

Na ruim een maand thuiszitten besluit ik weer even 

binnen te lopen op mijn werk. Een eerdere poging 

leverde spanning op en een voortijdig wegsluipen, 

maar vandaag voelt het wel oké. Al bij het binnenlopen 

passeer ik een cliënt, een keurige dame in rolstoel, het 

haar in een knotje, kleding zorgvuldig uitgezocht. Op 

haar hoofd prijkt een haarband met konijnenoren. Ze 

draagt ze met flair. Ik glimlach, dáárom houd ik van de 

doelgroep waarmee ik werk.

Ik kom collega‘s tegen op de gang, hun reacties 

ontroeren me, knuffels en lieve woorden. Ook cliënten 

op de gang zeggen me gemist te hebben en vragen 

hoe het gaat. Ik besluit het laatste drempeltje ook 

over te gaan en loop “mijn” groepje binnen. Ik zet me 

schrap voor vragen. Als ik mijn neus om de hoek steek 

begint het meteen. De dame met de grootste mond 

loopt blij op me af. Na een dikke knuffel vraagt ze of 

ik overspannen ben. Ik moet dit beamen. Dat kent ze, 

want dat heeft ze zelf ook meegemaakt een aantal 

jaren terug. 

“Krijg je medicijnen?”, wil ze weten. Nee, ik slik geen 

medicijnen. “Heb je al met spullen gegooid?” Ook 

dat moet ik ontkennen. “Hebben ze al met twee 

man bovenop je gezeten?” Ik lach, die vorm van 

therapie heb ik nog niet geprobeerd, maar is een 

overweging waard misschien. Na een kwartiertje 

vragen beantwoorden, een half kopje thee, sieraden 

bewonderen, sinterklaas-spanningen bespreken 

en proberen niet te veel inhoudelijks aan collega’s 

te vragen is mijn emmertje vol en stap ik weer op 

mijn fiets. Hoewel het nu even lastig is, de cliënten 

maken me altijd weer aan het lachen. Dat was ik even 

vergeten.

Cherry Barto is ondersteuner bij dagcentrum IJsselvallei
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hebben daar uitgebreid gesproken met medewerkers en 
cliënten. Waar koop je een sealapparaat? Waar komt de thee 
vandaan? Hoe bewaar je thee op een hygiënische manier? En 
wie heeft die mooie theezakjes ontworpen?” 

Na het opstellen van een plan van aanpak en het inrichten van 
de bovenverdieping van Werk & Zo gingen de cliënten vijf 
maanden geleden van start met hun nieuwe dagbesteding. 
In de aanloop is de 
samenwerking gezocht met 
andere Zozijn-locaties en zijn 
cliënten bovendien actief 
betrokken, vertelt Iris. “De 
repro in Doetinchem drukt de 
theezakjes. Het basisontwerp 
voor de theezakjes is met pen 
en papier ontworpen door een 
cliënt en aan andere cliënten 
hebben we gevraagd om dit 
ontwerp per theesmaak in 
te kleuren. Waar denk je aan 
bij groene thee citroen? En 
hoe moet het theezakje van 
English Breakfast er volgens jou uitzien? Vervolgens zijn er zes 
verschillende ontwerpen gedigitaliseerd door de repro.”

Van zakje tot theedoos
De productielijn is overzichtelijk: de kleine velletjes worden 
gevouwen tot theezakjes. Cliënten scheppen daar met 
een lepeltje zorgvuldig de losse thee in. De zakjes worden 
vervolgens dicht gesealed en per smaak gestapeld in houten 
theedoosjes. “Elke week bezorgen we de thee op bestelling 
bij verschillende Zozijn-locaties in de buurt. De cliënten vinden 

Kopje thee 
met een 
goed verhaal
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het geweldig om mee te gaan en worden inmiddels bekende 
gezichten bij onze ‘klanten’. Een leuke bijkomstigheid.”

In de toekomst kunnen ook externe opdrachtgevers hun thee 
bestellen bij Werk & Zo. “We hebben al diverse aanvragen 
van bedrijven uit de omgeving binnen gekregen. Ook scholen 
en restaurants zijn geïnteresseerd. Maar eerst willen we 
intern alles op de rit hebben. Een goede webshop inrichten 

bijvoorbeeld, waar een vrijwilliger 
momenteel mee bezig is. En we 
gaan ook nog kijken of de repro 
in Zutphen ons kan helpen om 
aan de vraag te voldoen.”  

Inspanning en ontspanning
De meeste van de dertien 
betrokken cliënten ervaren 
de nieuwe dagbesteding als 
een mooie afwisseling op hun 
werkzaamheden voor een ander 
succesnummer van Werk & Zo: 
handgemaakte vliegengordijnen 
waarvoor ze kralen uittellen, op 

kleur sorteren en vervolgens aan lijnen rijgen. “Bij beide 
werkzaamheden ligt het gevaar van deadlines en werkdruk 
op de loer”, geeft Iris aan. “Het blijft zaak om niet ten 
onder te gaan aan ons eigen succes. En een goede balans 
te houden tussen inspanning en ontspanning. Daarom is 
er op vrijdagmiddag voor wie dat wil een filmmiddag en 
organiseren we doordeweeks allerlei gezellige en actieve 
binnen- en buitenactiviteiten. Want werken moet ook gezellig 
en ontspannen blijven.”

‘Cliënten vinden 
het geweldig om 

bestellingen te bezorgen 
en worden inmiddels 

bekende gezichten bij 
onze klanten’

Theezakjes vullen is precies werk, dat op een hygiënische 

manier moet gebeuren. Een mooie uitdaging voor cliënten.
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Jarenlang kostte het Zozijn relatief weinig moeite om nieuwe 
collega’s te vinden. Er waren lange tijd meer werkzoekenden 
dan vacatures. Maar die tijd is voorbij. Medewerkers hebben 
de banen voor het oprapen. “Waarom zou iemand bij Zozijn 
willen werken? Of überhaupt in de zorg? En wat maakt ons 
anders dan andere zorgorganisaties? Dat zijn vragen die 
relatief nieuw zijn voor Zozijn. We moeten leren om onszelf 
als werkgever ‘te verkopen’, om te laten zien waar we voor 
staan en goed in zijn”, zegt Anouk Lenderink-Buunk. 

e roosters vullen en nieuwe collega's 

vinden; het is op veel Zozijn-locaties een 

uitdaging. Daarom heeft Zozijn sinds dit jaar een 

team met recruiters. Wie zijn ze, hoe pakken ze hun 

zoektocht naar nieuwe collega’s aan en wat kan jij 

doen om ze te helpen? 

D

Ze is sinds mei 2022 kwartiermaker Arbeidsmarkt & Mobiliteit 
bij Zozijn. In de afgelopen maanden heeft ze een team met 
recruiters om zich heen verzameld, die zich samen inzetten 
om nieuwe collega’s te vinden. Het gaat daarbij om collega’s 
die zich voor langere tijd willen verbinden aan Zozijn.

Arbeidsmarktcommunicatie en recruitment 
Het team doet dat op twee manieren. Het eerste speerpunt 
is arbeidsmarktcommunicatie. Daarvoor zetten de recruiters 
bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn en Instagram in, maar 
ook banenplatforms als Indeed en Google for Jobs. 
Verder wordt er via zelfgeorganiseerde jobcafés, externe 
netwerkevenementen en evenementen van mbo- en hbo-
instellingen gewerkt aan de zichtbaarheid van vacatures en 
de profilering van Zozijn als werkgever. 
Het tweede speerpunt is gericht op het proactief werven 
van kandidaten. Daarbij gaan recruiters online en offline op 
zoek naar mensen die mogelijk bij Zozijn willen werken. “We 
zetten daarbij bewust niet de vacature, maar de kandidaat 
centraal. Wie ben je, waar liggen je talenten en wat wil je 
graag? Op basis daarvan kijken we, in samenspraak met 
collega’s, welke locatie daar het beste bij past. Op die 
manier is de kans het grootst dat iemand voor Zozijn kiest én 
voor lange tijd bij ons blijft.” 

Grote opgave 
De lessen uit de pilot met recruitment in Oost-Veluwe 

Hoe Zozijn 
het aanpakt 
op de 
arbeidsmarkt

Zo kan jij helpen!
• Volg de socialmediakanalen van Zozijn en 

‘werken bij Zozijn’ en deel vacatures via 

LinkedIn, Facebook of Instagram. De meeste 

nieuwe medewerkers komen uit het netwerk van 

bestaande collega’s. Dit helpt dus echt! En wist je 

dat je een bonus van 100 euro (netto) krijgt als er 

via jou iemand aan de slag gaat bij Zozijn? 

• Komt er een sollicitant kijken bij jouw woning 

of dagbestedingslocatie? Zorg dan voor een 

warm welkom. De tijd die jij vrijmaakt en 

jouw ervaringen maken een groot verschil voor 

kandidaten. 

• Ken je iemand die openstaat voor werken bij 

Zozijn? Tip de recruiters via werkenbij@zozijn.nl. 

Ze bellen graag met jouw tante, buurman of kennis 

die misschien wel aan de slag wil in de zorg.
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worden gebruikt om de aanpak verder te verbeteren. Op 
lange termijn gaat het recruitmentteam mogelijk Zozijn-
breed ondersteunen bij het vinden van collega’s. Dat is 
de ambitie. Anouk: “Het is een flinke uitdaging, want de 
komende jaren gaan veel collega’s met pensioen. Dat 
betekent dat we nóg meer nieuwe medewerkers nodig 
hebben. Toch denk ik dat het ons gaat lukken om 
het aantal reacties op vacatures te vergroten én te 
zorgen dat we meer sollicitanten aan ons gaan binden.” 

Focus en creativiteit 
Dat heeft allereerst te maken met focus. “Het team met 
recruiters kan focussen op het koppelen van mensen 
aan werk. Met kennis van de verschillende doelgroepen 
die we willen bereiken, verbinden we zo veel mogelijk 
nieuwe medewerkers aan Zozijn. We volgen daarin de 
ontwikkelingen in de huidige arbeidsmarkt op de voet.” 

De nieuwe recruiters van Zozijn denken in kansen en 
mogelijkheden, geeft Anouk aan. “Als het op deze manier 
niet lukt, hoe dan wel? Dat betekent ook dat we soms kritisch 
zullen zijn. Want een schaap met vijf poten vind je niet 
meer en soms kun je werven wat je wilt, maar is de vacature 
gewoon niet aantrekkelijk genoeg. Dan kijken we samen 
hoe we daar iets aan kunnen veranderen. Dat vraagt om 
creativiteit.”

Tientallen nieuwe collega’s 
Gelukkig lukt het op veel plekken vaak ook 
gewoon wél om medewerkers te vinden. Zo zijn 
er dit jaar al tientallen nieuwe collega’s gestart 
bij Zozijn. “Onze instroom ligt hoger dan het 
gemiddelde in de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd 
zien we echter ook dat veel medewerkers 
vertrekken.” Er zijn verschillende redenen om weg 
te gaan, zoals het werkrooster, de balans tussen 
werk en privé, de sfeer in het team en de eigen 
zeggenschap. Daarom zijn meerdere mensen heel 
hard bezig om te zorgen dat medewerkers bij 
Zozijn willen blijven. 

Het creëren van ontwikkelperspectief is ook een belangrijk 
aandachtspunt voor de komende jaren, net als het vergroten 
van het aantal leerwerkplekken. “Zo merken we tijdens 
jobcafés bijvoorbeeld dat er veel interesse is om bij Zozijn 
te komen werken, maar dat geïnteresseerden vaak geen 
passend diploma hebben. Als we die groep weten op te 
leiden, kan dat een belangrijke bijdrage leveren aan het 
invullen van onze vacatures.” 

Maak kennis met de 
recruiters van Zozijn

Naam: Jacquelien van Brink
Functie: senior recruiter

Naam: Susanne Voetz
Functie: recruiter

Naam: Sebastiaan Streppel
Functie: recruiter (vanaf 1 
januari 2023)

Naam: Bernice Verwer
Functie: recruiter in opleiding

Naam: Anouk Lenderink-Buunk
Functie: kwartiermaker 
Arbeidsmarkt & Mobiliteit



Vrijwilligers en cliënten  
genieten van droomuitjes

rijwilligers zijn onmisbaar! Om ze extra in het 

zonnetje te zetten, gaf Zozijn zes droomuitjes 

voor vrijwilligers en cliënten weg. Zo konden ze een 

keer samen wat speciaals doen of iets ondernemen 

wat al lang op de 'bucketlist' stond. 

V

Debbie zong mee met Frans Bauer!
Vrijwilliger Diny ging samen met Debbie naar een 
concert van Frans Bauer. Onderweg in de auto 
stond zijn muziek natuurlijk al op, het concert werd 
helemaal een feestje. Na de pauze mocht Debbie 
namelijk het podium op om mee te zingen met 
Frans! De volgende dag ontving Debbie nog een tas 

vol souvenirs en een mooie cd met muziek van Frans Bauer. 
Hier was zij uiteraard erg blij mee. “Dank je wel allemaal, dat 
wij samen deze droomwens mochten beleven!”

Piano voor het Heppie Sterrenkoor
Het Heppie Sterrenkoor is een koor dat bestaat uit cliënten  
van Zozijn. Er zijn verschillende vrijwilligers die helpen bij 
de optredens en repetities. De droomwens van één van die 
vrijwilligers? Met het hele koor naar het Knoopgala. Door 
corona lukte dat niet, maar gelukkig kon wél een andere 
droom uitkomen. De piano van het koor had het namelijk 
begeven. Een nieuw exemplaar was 
dus heel welkom. En die wens is 
inmiddels vervuld!

u

u

Eigenlijk was het de bedoeling 
dat de droomuitjes zouden 
plaatsvinden in 2021: het jaar 
van de vrijwilliger. Door de 
coronamaatregelen duurde 
het echter wat langer voordat 
de droomwensen in vervulling 
konden gaan. Ook kregen 
sommige wensen een andere 
invulling. Op deze pagina vind 
je van bijna alle bijzondere uitjes 
een korte terugblik. 

6

Harry en Willem 
gaan naar FC 
Twente
Eén van de droomuitjes 
moet nog plaatsvinden. 
Harry en Willem zitten 6 
januari in de skybox bij  
FC Twente. De club waar 
ze allebei groot fan van 
zijn!

u

High-tea ter 
ere van Tiny
Helaas overleed cliënt Tiny voordat 
ze het uitgestelde kerstconcert 
van André Rieu kon bezoeken. Ter 
nagedachtenis aan haar kregen 
de overige bewoners van haar 
woonlocatie samen met vrijwilliger 
Ria en de zus en zwager van Tiny 
op 17 december een High Tea 
aangeboden.u
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Gerwin
Gerwin duwt mij de tv-gids onder de neus. Hij wijst op 
het omcirkelde programma. “Voetbal.”
Hij is in een goed humeur. Voetbal op tv betekent 
immers dat De Graafschap gaat winnen. Die winnen 
namelijk altijd. En Gerwin heeft er verstand van. 

Hij rommelt verder in zijn papieren. “Kom eens mee.”

Hij wenkt me en gaat me voor naar zijn kamer. Daar staat 

de tv op het kanaal van Teletekst. Op het scherm staan 

alle actuele wedstrijden op een rijtje. Gerwin wijst mij op 

de eerste regel. “Go Ahead Eagles”, zeg ik. “Die moeten 

dus ook morgen.”

Gerwin knikt en wijst vervolgens ergens tussen twee 

regels in. Ik lees eerst de namen van andere clubs, maar 

dan zie ik wat hij bedoelt. De Graafschap natuurlijk.

“Maar Gerwin, dan hebben wij allebei een goede avond. 

Want ik woon in Deventer, dus ik ben voor Go Ahead. En 

die gaan natuurlijk ook winnen.” Gerwin grijnst breed en 

kijkt uitermate tevreden, want zo denkt hij er ook over. 

Als twee echte voetbalkenners schudden we elkaar de 

hand.

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

Bas en Kirstin ging naar Dreamfields
Kirstin is al een aantal jaar vrijwilliger op de locatie waar 
Bas woont. Bas wilde heel graag met Kirstin samen naar het 
festival Dreamfields. Die droom kwam deze zomer uit. Bas en 
Kirstin bezochten verschillende podia, aten gezellig een ijsje 
en zaten tussendoor lekker aan het water om bij te komen. 
Ook liet Bas zich met glitters versieren. Een mooie hoed en 
een t-shirt maken de herinnering helemaal compleet. “Dit was 
zo gaaf”, blikt Bas terug.

Hennie en Wilja zagen Guus Meeuwis
Na een nare periode lukte het Wilja niet meer om te genieten 
van muziek op haar kamer. Vrijwilliger Hennie gunde haar 
daarom een bijzonder uitstapje om het plezier in muziek 
terug te krijgen. Samen bezochten ze een concert van Guus 
Meeuwis in Tivoli. “Wilja zat stralend mee te zingen en te 
zwaaien tijdens het optreden. Als ik aan haar vraag hoe ze het 
uitje heeft gevonden, zegt ze in één woord: schitterend!” 

u

u
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Ook je verhaal doen?
Ook nu het jaar van de vrijwilliger is afgelopen, 
blijven we natuurlijk trots en dankbaar voor al die 
vrijwilligers die zich inzetten voor Zozijn. Ben of 
ken jij zo’n vrijwilliger met een mooi verhaal of een 
bijzondere band met een cliënt? Neem dan contact 
op met vrijwilligerscoördinator Marjolijn Ober. 
Je kunt haar bereiken via m.ober@zozijn.nl of  
06 – 52766092. 

7
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Wilp

Deventer

Terborg

Doetinchem

Zevenaar

We gaan door met de 
verduurzamingsslag die is 
ingezet. Denk daarbij aan het 
plaatsen van zonnepanelen en 
warmtepompen, het creëren 
van een gasloze oplossing of 
oude verlichting vervangen door 
ledverlichting. 

Hier bouwt Zozijn 
de komende jaren
In de afgelopen tien jaar heeft Zozijn veel nieuwbouwlocaties voor 

cliënten in gebruik genomen. De jaren waarin veel vervangende 

nieuwbouw werd gebouwd voor cliënten sluiten we in 2023 af, 

maar dat betekent niet dat we helemaal stoppen met bouwen. 

Benieuwd waar binnen nu en twee à drie jaar nieuwbouw 

komt? In deze infographic laten we je de plannen in 

diverse plaatsen zien.

211 262

Wonen Dagbesteding

Aantal nieuwe plekken
Van de plannen op deze pagina

We blijven verduurzamen
In alle regio’s

85%
van de cliënten met een 
WLZ-indicatie woont in een 
woning die jonger is dan 10 
jaar.
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Winterswijk

Terborg

Doetinchem

Het Dorpshuis
Een centrale plek op het landgoed 
waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten in een ontspannen sfeer. 

     Wilp

Heijermansstraat
Aan de Heijermansstraat in 
Doetinchem wordt gebouwd. Zozijn 
gaat hier 23 woonlocaties en 15 
dagbestedingsplekken huren. In het 
voorjaar van 2023 kunnen bewoners 
gebruikmaken van deze nieuwe 
locatie. 

     Doetinchem

Park Achterhoek en 
locatie Helmhorst
Aan de Tuberweg in Winterswijk 
wordt Park Achterhoek 
gebouwd. Zozijn wil daar 65 
dagbestedingsplaatsen gaan huren in 
2024. Hetzelfde geldt voor de locatie 
Helmhorst. Als deze nieuwbouw 
klaar is in 2024 gaat Zozijn daar 10 
dagbestedingsplaatsen huren. 

     Winterswijk

De Hoge Enk
Een woning met ruimte voor 20 
bewoners. De nieuwe bewoners 
komen in januari 2023 in hun nieuwe 
onderkomen wonen.

     Wilp     Wilp

De Thushoeve
In 2023 beginnen we met 
de modernisering van De 
Thushoeve. Er komen 20 
nieuwe woonplekken en 
30 dagbestedingsplekken. 
We verwachten dat deze 
nieuwbouw in 2024 klaar is.  

     Zevenaar

Zorgerf Warmse Water
In Terborg komt (onder voorbehoud van de definitieve 
gemeentelijke goedkeuring) een groot, nieuw zorgpark. Het 
park biedt 112 woonplekken en 112 dagbestedingsplaatsen voor 
kinderen en volwassenen. De toekomstige bewoners kunnen hier 
beschut en beschermd wonen met 24-uurs zorg en gebruikmaken 
van arbeids-, dagbestedings- en recreatiemogelijkheden. De 
ingebruikname van de locaties duurt nog even: tussen 2024 en 
2026 zijn de verschillende onderdelen van het plan klaar.

     Terborg

Aupingkwartier
In de wijk Aupingkwartier is een nieuw pand 
gebouwd, met 36 nieuwbouwwoningen voor 
cliënten van Zozijn en 10 dagbestedingsplaatsen. 
De nieuwe bewoners kunnen in het voorjaar van 
2023 hun intrek nemen in het gebouw.

     Deventer
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Om dat te borgen, verandert er wat in de manier waarop 
Zozijn de BIG-trainingen en BIG-registraties aanpakt. Tot 
nu toe gebeurde dat vaak nog ad hoc en werd soms pas 
actie ondernomen als een registratie bijna verliep of zelfs al 
verlopen was. De nieuwe aanpak is gestructureerder én pro-
actiever. 

Jaarlijkse bijscholing
Elke regio en sector heeft tegenwoordig vaste, geschoolde 
BIG-trainers (zie kader). Zij verzorgen jaarlijks een 
verplichte bijscholing voor medewerkers die op hun locatie 
aandachtsfunctionaris zorg zijn. Tijdens deze bijscholing 
oefenen de aandachtsfunctionarissen met voorbehouden 
en risicovolle handelingen. Ook is er ruimte om kennis op te 
frissen en ervaringen met elkaar uit te wisselen. 
De scholing levert de aandachtsfunctionarissen 
een (verlenging van hun) bekwaamheids- en 
bevoegdheidsverklaring op. Daarmee mogen zij op hun beurt 
kennis overdragen op hun woning of dagbestedingslocatie 
en de BIG-registraties van teamleden aftekenen. Ze krijgen 

e bloeddruk of het zuurstofgehalte van 

een cliënt meten, een injectie toedienen, 

sondes vervangen of een wond verzorgen; het 

gaat makkelijker en beter als je goed getraind 

bent. Bovendien moet je op tijd je bevoegdheid 

verlengen voor zulk soort voorbehouden en 

risicovolle handelingen. 

D

daarbij als het nodig is ondersteuning van de BIG-trainers. 
Die kunnen bijvoorbeeld workshops of cursussen geven op 
locatie. 

Kwaliteit van zorg
Alle registraties worden goed bijgehouden in het Learning 
Management Systeem van Zozijn. Zodat altijd duidelijk is 
wie welke handelingen mag uitvoeren en bevoegdheden 
op tijd verlengd kunnen worden. “Al gaat het natuurlijk 
niet om dat vinkje in het systeem, maar om de kwaliteit van 
zorg. Juist bij onze doelgroep is het extra belangrijk dat we 
die voorbehouden en risicovolle handelingen goed kunnen 
uitvoeren. Want mensen met een beperking kunnen vaak 
minder goed uitdrukken waar ze last van hebben”, zegt Leony 
van der Zwan, praktijkverpleegkundige en BIG-trainer in de 
regio Oost-Veluwe.
Ook Caroline Breman, praktijkverpleegkundige en BIG-
trainer in de regio Salland-De Graafschap, is blij dat er 
meer scholing plaatsvindt. “Zeker op locaties waar cliënten 
vooral begeleiding krijgen, merken we dat medewerkers het 
lastig of spannend vinden om bijvoorbeeld vitale functies te 
controleren. Het komt ook niet zo vaak voor dat het nodig is. 
Maar juist als het nodig is, is het belangrijk dat je weet hoe je 
dat doet en de waardes kunt interpreteren. Door te oefenen 
zie je het vertrouwen groeien en dat is mooi, want daardoor 
neemt de kwaliteit van zorg toe.”

Talent benutten
Bovendien worden talenten van medewerkers beter 
benut, vervolgt Caroline. “Als ik op een locatie ben, kom 

Beter in 
de BIG

Bij welke BIG-trainer 
kan jij terecht?
• Regio Salland: Astrid Luttenberg (ook PVK)

• Regio Graafschap: Caroline Breman (ook PVK)

• Regio Achterhoek/De Liemers: Krista Jolij en Cora 

Koenders

• Regio Oost-Veluwe: Majon Wijnberg en Leony van 

der Zwan (Beide PVK)

• Sector NAH: Masja Meijer 

• Sector Kind en Jeugd: Aafke Bosch

• Nachtdienst: Ilse Nikkels

• Leerling verpleegkundigen: Maaike Wijers
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ik er regelmatig achter dat daar medewerkers werken die 
bijvoorbeeld een hbo-v achtergrond hebben, maar geen 
voorbehouden en risicovolle handelingen meer uitvoeren 
omdat ze dat niet meer durven. Hoe mooi is het als zij dat 
vertrouwen weer terugkrijgen?” Een positief bijeffect van 
de scholingen is dat medewerkers de BIG-trainers ook beter 
weten te vinden, vult Leony van der Zwan aan. “Als BIG-
trainers zijn wij ook het eerste aanspreekpunt bij vragen 
over verpleegtechnische handelingen en de gezondheid 
van cliënten. Moeten we bijvoorbeeld iets met dit plekje of 
vlekje? Of ik zie iets wat ik niet kan thuisbrengen, wil je eens 
meedenken? Dat soort vragen krijgen we nu gelukkig vaker en 
daardoor kunnen we beter de vinger aan de pols houden als 
het gaat om de zorg voor cliënten.”

Wie traint de BIG-trainer?
Natuurlijk houden de BIG-trainers zelf ook hun kennis op peil. 
Ze worden tweejaarlijks bijgeschoold door hogeschool Saxion. 
Er is daarbij aandacht voor de uitvoering van het BIG- en 
medicatiebeleid en hun rol als trainer binnen de organisatie. 
Ook krijgen ze les in voorbehouden en risicovolle handelingen 
en didactische vaardigheden.

Eerste kenniscafés 
smaken naar meer
Onlangs vonden de eerste kenniscafés plaats. Ze gingen 
over Gezonde Seksuele Ontwikkeling (oktober) en Veilig 
Internetten (november).

Tijdens het eerste kenniscafé vertelde Anne Nales 
(GGD) dat bijna alle cliënten, ongeacht niveau of leeftijd, 
seksuele ontwikkelingen doormaken. Vaak worden deze 
ontwikkelingen en uitingen van seksualiteit en intimiteit 
niet opgepikt of verkeerd gecategoriseerd, daarnaast blijkt 
seksualiteit in de praktijk nog een taboeonderwerp te zijn. 
Tijdens het tweede kenniscafe gaf Niels Bloembergen van 
Media Jungle een lezing over veilig internetten. Wat zijn 
de voor- en nadelen van onze online wereld? Hoe helpen 
we onze cliënten daarbij en wat kunnen we doen als het 
fout dreigt te gaan? Net als bij het eerste kenniscafé vond 
aansluitend een kennismarkt plaats, waarbij experts vanuit 
Zozijn vragen beantwoordden. Op MijnZozijn vind je een 
uitgebreide terugblik met
meer foto’s en een filmpje. 

Agenda PV
Zin om wat leuks te doen? Dat komt goed uit, want 
de personeelsvereniging heeft de komende maanden 
weer een aantal leuke activiteiten op de agenda staan.

Musical Les Miserables 
Aangrijpende musical 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
Brabants muziekfeestje met Guus Meeuwis. Op 17 juni 
2023 kan je met de bus mee naar Eindhoven voor dit 
concert in het Philips Stadion. 

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. Heb 
jij ideeën voor activiteiten in 2023? Stuur je tip(s) naar 
personeelsvereniging@zozijn.nl. 

 

Nieuw: Skillslab!
Oefenen met voorbehouden en risicovolle handelingen? 

Dat kan in de regio Achterhoek-De Liemers in het 

skillslab. Dat is een speciale trainingsruimte in 

het regiokantoor in Doetinchem. Je vindt er alle 

benodigdheden voor het trainen van handelingen zoals 

injecteren, katheteriseren en wondverzorging. Denk 

bijvoorbeeld aan oefenpoppen, maar ook aan infusen, 

slangen en spuitjes. Het grote voordeel? Je kunt oefenen 

zonder dat je daar cliënten bij nodig hebt. De bedoeling 

is dat er in 2023 op De Lathmer ook zo’n skillslab komt 

voor de regio Oost-Veluwe.
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inds deze zomer kent Zozijn een tweekoppig 

bestuur. Hoe ervaren Peter Vriesema en 

Marcel Wijnands de samenwerking. Hoe verdelen 

ze de rollen. En wat houdt de bestuurders bezig?

S

Hoe waren de wittebroodsweken?
Peter: “Goed! Marcel is voor de zomer gestart en ik merkte 
dat ik daardoor dit jaar toch met een ander gevoel op vakantie 
ging. Normaal heb je in je achterhoofd dat je paraat moet 
zijn voor het geval er iets gebeurt. Dat had ik dit jaar minder. 
Ik heb mijn telefoon in ieder geval wat vaker aan de kant 
gelegd.” 
Marcel: “De overgang is voor mijn gevoel heel natuurlijk 
verlopen. Het helpt natuurlijk ook dat je elkaar al kent en 
lange tijd samenwerkt. We hebben een dag bij elkaar gezeten 
om deze nieuwe constructie te bespreken. Dat ging vooral 
over praktische dingen. Wie doet welk overleg bijvoorbeeld? 
Daarna zijn we gewoon aan de slag gegaan en ik merk dat ik 
het in deze nieuwe rol goed naar mijn zin heb.”

Neem ons nog even mee: waarom was het nodig dat 
Zozijn een tweede bestuurder kreeg?
Peter: “Sinds ik hier werk is het aantal cliënten en 

‘Het belang van de cliënt en de 
medewerker staat voor ons voorop’

medewerkers verdubbeld. We doen tegenwoordig zaken 
met 4 zorgkantoren en 88 gemeenten. Bovendien liggen er 
grote opgaven in het verschiet. Daarom was het tijd om de 
verantwoordelijkheden die ik heb als bestuurder te gaan 
delen. Ook met het oog op de continuïteit. Als ik nu uitval, 
weet ik dat Zozijn bij Marcel in goede handen is.”

Peter, wat is er voor jou concreet veranderd?
Peter: “Ik heb een deel van mijn taken en 
verantwoordelijkheden overgedragen aan Marcel, met name 
op het vlak van bedrijfsvoering. Daardoor kan ik me meer 
focussen op de zorgkant van Zozijn en is er ook ruimte om 
samen met gedragswetenschappers te werken aan een boek 
waarin we nadenken over hoe we nu en in de toekomst goede 
zorg kunnen blijven verlenen aan mensen met een beperking. 
Natuurlijk zijn we daarnaast altijd voor elkaar bereikbaar 
wanneer dat nodig is.”

Vertel eens over jullie samenwerking. Zien jullie elkaar 
bijvoorbeeld vaak?
Marcel: “Dat valt mee. Het grootste deel van de week werken 
we aan ons eigen takenpakket. Eén keer in de week zitten we 
samen om tafel. Dan bespreken we lopende zaken, denken we 
na over wat er op ons af komt en nemen we besluiten. Verder 
zien we elkaar af en toe bij gezamenlijke overleggen.”

Wat waarderen jullie in elkaar?
Peter: “Marcel heeft een goed zicht op de cijfers en de 
‘harde’ kant van de zorg. Hij is rustig, maakt goede analyses 
en komt vervolgens met duidelijke aanbevelingen of 
adviezen.” 
Marcel: “Diezelfde rust waardeer ik in Peter. Hij heeft 
bovendien als geen ander kijk op de zorginhoudelijke kant van 
Zozijn en is door de wol geverfd als bestuurder. Daardoor ziet 
hij angels en voetklemmen vroeg aankomen: waar moeten we 
aan denken, wat kan er fout gaan? Dat is heel waardevol.”
Peter: “We hebben allebei kinderen, zijn beiden gek op 
muziek en op voetbal. Dus ook op dat vlak klikt het.” 

Twee kapiteins op een schip, botst dat nooit?
Peter: “Nee, we komen er altijd samen uit. Ik heb nog nooit 
gezegd: jij moet nu dit of dat.”
Marcel: “Voor ons allebei staat het belang van de cliënt en de 
medewerkers voorop. Natuurlijk denk je wel eens verschillend 
over onderwerpen, maar daar kan je altijd naar terug.”

Wat houdt jullie op dit moment bezig?
Peter: “Dan heb je het over onderwerpen als de sterk 
gestegen energiekosten, de risico’s van cybercriminaliteit en 
de krapte op de arbeidsmarkt. Hoe zorgen we dat we nieuwe 
collega’s vinden en huidige medewerkers bij ons willen blijven 
werken? Zaken die je niet van vandaag op morgen oplost, 
maar waar ik ook niet meer van wakker lig. Sinds 1995 heb ik 



13

Stapje terug
Ze had er al vaker over nagedacht. Om minder te gaan 
werken. Of om zelfs helemaal te stoppen, omdat ze 
op haar 63e toch merkt dat de werkweken zwaarder 
worden. Zeker in combinatie met mantelzorg voor 
haar man en moeder. Gedachten die ze meestal snel 
weer wegstopte. Want ja, die lieve kinderen op het 
orthopedagogisch centrum dan? En haar collega’s? Die 
kan ze nog helemaal niet missen. Net als het salaris.

En zo komt het dat Anna, coördinerend pedagogisch 

ondersteuner bij Kind & Jeugd, deze middag bij mij 

aan tafel zit in het regiokantoor in Doetinchem. Haar 

gezicht straalt als ze vertelt over haar werk. Ik zie de 

lichtjes in haar ogen als ze praat over de kinderen die 

ze met haar team ondersteunt. Anna werkt al heel wat 

jaren bij Zozijn en heeft een dienstverband van 80%. 

Nu vraagt ze na lang wikken en wegen wat ze eigenlijk 

al langer wil weten. Wat is er binnen Zozijn mogelijk 

zodat ik kan blijven werken, maar niet meer mijn huidige 

verantwoordelijkheden hoef te dragen?  

Ik leg haar uit dat we binnen Zozijn de ‘stapje-terug-

regeling’ hebben voor medewerkers vanaf 60 jaar. 

Je leest er meer over op MijnZozijn, maar in het kort 

komt het er op neer dat je niet direct salaris hoeft in te 

leveren als je een stap terug wilt doen. Als Anna besluit 

om pedagogisch ondersteuner te worden, vult Zozijn 

haar salaris de eerste 6 maanden aan tot het salaris dat 

ze had als coördinerend pedagogisch ondersteuner. 

Daarna krijgt ze 6 maanden tot 75% aangevuld, 

vervolgens nog 6 maanden tot 50% en tenslotte nog 6 

maanden tot 25% om pas na 24 maanden op het salaris 

van een pedagogisch ondersteuner uit te komen.

Ik maak voor Anna voor elke periode een bruto-netto 

pro forma salarisberekening. Zo ziet ze meteen wat er 

financieel voor haar verandert. Ze is aangenaam verrast 

dat ze er maar zo weinig op achteruit gaat en hoeft niet 

lang na te denken. En ik? Ik kom ook heel tevreden uit 

dit gesprek. Want wat is het fijn dat we op deze manier 

ervaren medewerkers met erg veel kennis in dienst 

kunnen houden! 

De P&O-adviseurs van Zozijn

al de nodige crisissen meegemaakt en wat ik daarvan geleerd 
heb, is dat als je een goede analyse en een goed plan maakt, 
het altijd weer goed komt.”

Jullie zoeken beiden niet vaak de spotlights op.
Peter: “Klopt. Dat past bij mij als persoon, maar volgens 
mij ook bij de zorg die we leveren. In de krant lees je vaak 
over ziekenhuiszorg, de ouderenzorg en de psychiatrie, maar 
zelden over de gehandicaptenzorg. Dat vind ik ook wel prima. 
Laat ons maar in de luwte ons werk doen. Dan dienen we 
cliënten volgens mij ook het beste. Die willen gewoon een 
fijne plek om te wonen en een leuke dag met vertrouwde 
mensen om zich heen. Ik vind het belangrijk dat zij en hun 
verwanten op ons kunnen bouwen en vertrouwen.”
Marcel: “Dat kan alleen als medewerkers ook goed in hun 
vel zitten. Daarom zetten we liever de medewerker in de 
spotlights en proberen we werkgeluk op allerlei manieren te 
bevorderen. In de eerste plaats door zoveel mogelijk geld 
in te zetten voor het primair proces. Maar ook door goed te 
kijken hoe we administratieve belasting voor medewerkers 
kunnen terugdringen, zodat ze meer tijd voor cliënten 
hebben.”

Hoe houden jullie voeling met wat er speelt in de praktijk?
Peter: “Via het managementoverleg, het directieoverleg, de 
cliëntenraad, de verwantenraad en de OR krijgen we veel mee 
van wat er speelt op de werkvloer. Daarnaast ga ik van tijd tot 
tijd naar locaties toe of ben ik bij bijeenkomsten met cliënten 
en verwanten. En ja, dan komen ze naar mij toe: Peter, dit 
moet je weten.”
Marcel: “Die dialoog is ook voor mij heel belangrijk. Ik zit hier 
niet voor mezelf, maar voor jullie en voor onze cliënten. Dus 
laat me weten als er iets beter kan of als je ideeën hebt. Daar 
staan we voor open.”
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Dat vertelt Judith Sprik. Ze is trainer bij de Zozijn School en 
helpt locaties om te starten met MijnEigenPlan of nieuwe 
functies in gebruik te nemen. Vandaag is ze in kantine De 
Populier op dagcentrum IJsselvallei in Wilp.

Dagbesteding
Cliënten die binnenkomen zien er op het informatiebord welke 
begeleiders aanwezig zijn. Ook zien ze er hun taken en hoeveel 
tijd ze daarvoor hebben. Even de tablet pakken en dan aan 
de slag! Een van de cliënten maakt soep. Op de tablet ziet ze 
stap voor stap welke handelingen ze daarvoor moet uitvoeren. 
“Cliënten geven aan dat ze dit heel fijn vinden. Ze kunnen 
zelfstandiger werken en daardoor zie je hun zelfvertrouwen 
groeien! Medewerkers zijn ook enthousiast. Ze hoeven cliënten 
minder aan te sturen en daardoor blijft er meer tijd over voor 
ondersteuning en echte contactmomenten. Nadat je cliënten, 
taken en stappenplannen één keer hebt ingevoerd, kan je 
bovendien razendsnel de planning op het informatiebord 
invullen. Dit scheelt veel tijd in de voorbereiding”, zegt Judith.  

Ambulant 
De app wordt ook steeds vaker ingezet om cliënten die 
zelfstandig wonen op afstand te begeleiden, bijvoorbeeld 

p zo’n 45 locaties binnen Zozijn werken 

ondersteuners, begeleiders en cliënten 

met ‘MijnEigenPlan’. Welke slimme toepassingen en 

handige functies ken je misschien nog niet? 

O

met behulp van een dagstructuur. Judith: “Dat kan tot in 
detail: van een seintje om op tijd uit bed te komen tot het 
tijdstip waarop de vaatwasser uitgeruimd moet worden. In 
MijnEigenPlan kunnen doelen en activiteiten volledig op maat 
worden afgestemd op de cliënt, waardoor de begeleiding 
efficiënter en effectiever is.”

Invalkrachten
Ook voor invalkrachten is MijnEigenPlan een uitkomst. “De 
papieren invalmap of losse briefjes en lijstjes zijn overbodig: 
alle ins en outs voor een bepaalde dag staan overzichtelijk op 
één digitale plek. Zo weten invallers waar bepaalde spullen 
liggen, hoe laat een cliënt zijn medicijnen krijgt en welke 
werkzaamheden er die dag verder gedaan moeten worden.”

Zo haal je 
nog meer uit 
MijnEigenPlan
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Handige functies
• Digitaal planbord: Bij steeds meer woongroepen 

van Zozijn hangt bij de entree of in de keuken 

een digitaal planbord van MijnEigenPlan. Op dit 

touch-scherm zien bewoners bijvoorbeeld wat hun 

corveetaken zijn, welke begeleiders er aanwezig 

zijn en wat het weekmenu is. Dankzij het bord 

komen cliënten minder met vragen en hoeven 

begeleiders minder te regelen. 

• Timers: Soms wil je even snel voor cliënten 

inzichtelijk maken hoeveel tijd er nog resteert, 

bijvoorbeeld voor een taak of tot de volgende 

activiteit. Met de functie ‘Timers’ is dit mogelijk! 

Start direct op het informatiebord een timer en 

laat na afloop eventueel een alarm horen. 

• Plannen op het informatiebord: Wil je samen met 

cliënten activiteiten voor een dag inplannen of last-

minute taken omwisselen? Je kunt tegenwoordig 

op het informatiebord van MijnEigenPlan 

planningen aanpassen, dus zonder laptop of 

computer.

• Tijdlijn: Wil je eenvoudig en overzichtelijk laten 

zien wanneer activiteiten gebeuren en hoe lang 

die duren? Dan kun je gebruikmaken van de 

tijdlijnweergave op het informatiebord. De tijdlijn 

toont huidige en toekomstige activiteiten op een 

ochtend-middag-avond-nacht balk die langzaam 

door het beeld heen schuift.
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Met wat voor doelgroep werk je en wat zijn hun 
ondersteuningsvragen? 
Everline:  “Als zorgbemiddelaars vormen we de toegangspoort 
voor potentiële cliënten die gebruik willen maken van de zorg 
van Zozijn. Op mijn werkplek op De Lathmer in Wilp heb ik te 
maken met bijna alle doelgroepen die er zijn binnen Zozijn. Het 
gaat daarbij om complexe zorg, waarvoor het wonen in een 
beschermende omgeving nodig is.”
Renate: “Ook ik werk met bijna alle doelgroepen van Zozijn, 
behalve met cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. 
Daar is een aparte zorgbemiddelaar voor in mijn regio. De 
meeste vragen die bij mij en mijn collega’s binnenkomen zijn 
woongerelateerd. Aan ons de taak om te kijken of er een 
match mogelijk is tussen het aanbod van Zozijn en de vraag 
vanuit de cliënt. Om daar achter te komen is het in eerste 
instantie vooral héél veel uitvragen. Vervolgens vragen we 
het dossier op en bepalen we met gedragswetenschappers 
en andere professionals binnen Zozijn of wij een aanbod voor 
wonen kunnen doen óf verwijzen we door. 

Hoe ziet je werkdag eruit?
Renate: “Heel divers. Ik ben deels op kantoor, verdiep me 
in dossiers, doe bezichtigingen met geïnteresseerden, heb 

‘Elke keer fijn om 
een passende plek te 
vinden voor cliënten’

In het kort
Wie: Renate Bloemheuvel (links) en Everline Kampman. 
Functie: Zorgbemiddelaars
Waar: Salland-De Graafschap (Renate) en Oost-Veluwe 
(Everline).

ij Zozijn heb je ruim 3000 collega's, die soms 

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. 

B

Mijn werk bij Zozijn intakes bij potentiële cliënten thuis, sta op open dagen en 
beantwoord via de telefoon vragen voor het Zorgloket.”

Everline: “In deze baan ben je voortdurend aan het schakelen. 
Er is veel overleg met gedragswetenschappers en andere 
zorgprofessionals binnen Zozijn. Je moet de organisatie 
goed kennen, veel uitzoeken, doorverwijzen en advies 
geven. De zeven zorgbemiddelaars voor wonen vormen het 
Zorgloket. In elke regio zijn twee zorgbemiddelaars en een 
zorgbemiddelaar voor NAH-cliënten. Eens per maand komen 
we bij elkaar voor casuïstiekoverleg. Daarnaast is er elke zes 
weken een beleidsoverleg met één van de regio-directeuren. 
Tussendoor is er regelmatig contact om te sparren en kennis 
en adviezen uit te wisselen.”

Wat raakt je in het contact met cliënten? 
Everline: “Als zorgbemiddelaar heb je voornamelijk 
contact met ouders en verwijzers en zie je de cliënten soms 
tijdens de intake, al kan dit per regio verschillen. Maar 
uiteindelijk gaan we ervoor dat een cliënt op de goede plek 
terechtkomt. Vaak informeer ik nog even hoe dat afgelopen 
is, zeker bij cliënten die in mijn hoofd zijn ‘blijven hangen’. 
Het is elke keer weer ontzettend fijn als het lukt om een 
passende plek te vinden voor iemand.”
Renate: “Omdat je inzage krijgt in dossiers, lees je soms dat 
mensen al veel voor de kiezen hebben gehad. Dat kan me 
wel raken.”

Wat moet je in je mars hebben voor deze baan?
Everline: “Je moet kunnen netwerken, kennis hebben over wet- 
en regelgeving, feeling hebben met de ‘politieke arena’, kunnen 
laveren tussen soms tegengestelde belangen, verbindingen 
leggen en niet bang zijn om héél veel dossiers te lezen.”
Renate: “Je moet snel kunnen schakelen. Kijken waar 
processen verbeterd kunnen worden, om zo optimaal 
dienst te kunnen verlenen. Daarnaast is het stukje acquisitie 
belangrijk en moet je buiten de kaders kunnen denken.”

Hoe is het werk veranderd sinds je begonnen bent?
Everline: “De zorg is complexer geworden. Mensen lijken, 
zeker na corona, meer overbelast. De opgroeiproblemen 
zijn groter, de familiebanden zijn minder sterk, er zijn veel 
alleenstaande ouders. Als Zozijn proberen we daar zo goed 
mogelijk onze zorg op aan te passen.”
Renate: “Mensen hebben meer en langere steun nodig. 
Dat is in combinatie met de krapte op de woning- én de 
arbeidsmarkt één van de redenen dat de wachtlijsten in 
de zorg toenemen. Cliënten moeten hierdoor soms langer 
thuis blijven wonen, wat weer een extra belasting voor het 
systeem is.”
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Alleen nog volle wasjes en 
de stekker uit de koelkast
Energie besparen is vaak makkelijker dan je denkt. Als je goed om je heen kijkt, 
zie je overal kansen om minder stroom en gas te gebruiken. Linda Buiting en Rita 
Lubberdink vertellen hoe ze het aan de Ballochilaan in Lochem aanpakken. 

“We hebben als team bij elkaar gezeten om te kijken hoe we energie kunnen besparen. 
Sinds dat moment is er veel veranderd. Zo wassen we na een slaapdienst niet meer 
automatisch ons beddengoed, want dat doe je thuis ook niet na één nacht”, zegt Rita.

Energiezuinig wasprogramma
Ook zijn er extra handdoeken en vaatdoeken aangeschaft, zodat de wasmachine pas 
aan hoeft als de trommel vol is. Rita: “We draaien nu de was bovendien op een regulier 
programma, want de korte programma’s die we altijd instelden kosten juist meer 
energie.”
Het beeldscherm met Mijn Eigen Plan in de woonkamer staat tegenwoordig uit als 
cliënten naar dagbesteding zijn. En op maandag tot en met vrijdagmorgen gaat de 
stekker uit de koelkast die alleen in het weekend wordt gebruikt voor het bewaren van 
de maaltijd die Royal Foods levert. Verder komen er nog een boiler in de keuken en 
sensoren in ruimtes zoals het washok, de personeelskeuken en het kantoor. 

Poster met tips voor cliënten
Ook met cliënten is gekeken hoe zij energie kunnen besparen. Linda: “Zij krijgen zelf de 
energierekening natuurlijk niet, dus ze merken ook niet dat het bijvoorbeeld veel kost als 
je de verwarming hoog zet en tegelijkertijd de ramen open om te luchten. Door daarover 
te praten ontstaat bewustzijn. We hebben nu ook filmpjes van Steffie over duurzaamheid 
op ons beeldscherm draaien en we hebben een poster met besparingstips voor cliënten 
gemaakt.”
Inmiddels zijn veel cliënten duurzaam bezig! Zo zetten bewoners de verlichting uit en de 
thermostaat omlaag als ze naar de dagbesteding gaan. Ook gaat de sierverlichting niet 
meer het hele jaar aan, maar alleen tussen Sinterklaas en Nieuwjaar. En voor die cliënt die 
het graag tropisch warm stookte, kocht Rita een fleecedeken met mouwen. “Ze zei laatst 
nog: die is zo lekker warm en zacht. De verwarming hoeft nu niet meer zo hoog.”

Wensen en dilemma’s
Wat ze aan de Ballochilaan nog graag zouden willen weten? Dat is hoeveel energie 
ze besparen. Want het is (nog) niet mogelijk om dat net zoals thuis te checken met 
bijvoorbeeld een app op je telefoon. Ook ontstaan er nieuwe dilemma’s. Want waarom 
zou een cliënt een dure ledlamp kopen om een energieslurpende lamp te vervangen? 
Linda: “De energierekening gaat naar Zozijn, dus ze hebben er zelf geen voordeel van.”

Zo besparen cliënten en medewerkers energie in Lochem

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.

Redactie

ZOZO!!

Teksten en productie

Rick Borkent, Marlous Brand, 
Bert Hiemstra,  
Jasmijn Hiemstra.
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.

Yvonne Schouten 
Teamcoach NAH Op Pad
y.schouten@zozijn.nl

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

Janine Berger 
Gedragswetenschapper Salland-
De Graafschap en NAH Op Pad
j.berger@zozijn.nl

Astrid Plantinga 
Communicatieadviseur 
astrid.plantinga@zozijn.nl 

Margreeth Maarsingh 
Communicatieadviseur 
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


