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Zo maak je een bezoek 
aan de tandarts fijner
voor cliënten 

Onderwijs, opvang en 
zorg onder één dak

Digitale bingo 
blijkt een schot in 
de roos

Koken als 
dagbesteding 
in Duiven

Landgoed De Lathmer in Wilp is sinds 
een half jaar een kringloopwinkel rijker. 
Het is een initiatief van Alex Holster 
(logistiek medewerker), die met behulp 
van collega’s en een vrijwilliger een 
noodwoning omtoverde tot een plek waar 
cd’s, knuffels, kleding en spelletjes zonder 
betaling van eigenaar wisselen. 

Cliënten en begeleiders kunnen tijdens 
openingstijden spullen inbrengen én lekker 
rondneuzen. De collectie wordt aangevuld 
met huisraad dat vanuit de Zozijn-locaties 
worden ingebracht voor hergebruik. De 
kringloopwinkel is drie middagen per week 
geopend, kan inmiddels rekenen op een 
groeiende belangstelling en is daarom op 

zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt 
om te helpen in de winkel. Iets voor jou?
 “Het is leuk om te zien dat cliënten kleding 
of een spelletje vinden waar ze blij van 
worden en goed kunnen gebruiken. En het is 
natuurlijk duurzaam als ongebruikte spullen 
een tweede leven krijgen”, vertelt Alex, die 
nog volop kansen ziet voor de kringloop. 
“Misschien kunnen hier op termijn wel 
cliënten werken als vorm van dagbesteding!”
Alex en collega Wim Tak zetten zich tevens 
in om hergebruik van materialen op Zozijn-
locaties te stimuleren. Want waarom zou je 
een nieuwe archiefkast, bed of keukentafel 
aanschaffen als die ook in de opslag van 
Zozijn staan? Zo bespaar je geld en ontzie je 
het milieu. 

Noodwoning wordt kringloopwinkel

ACTUEEL
Op de achterpagina lees je hoe je makkelijk in SpendCloud kunt zien of er binnen 
Zozijn een tweedehands alternatief is voor iets nieuws dat je wilt aanschaffen.
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Je vindt in Het Gele Park geen 
klassieke klaslokalen en nauwelijks 
afgescheiden ruimtes. Hierdoor is 
er automatisch meer interactie en 
leren, spelen en groeien kinderen 
samen!

et weekend zit erop in Lichtenvoorde. 

Vierhonderd enthousiaste kinderen 

hebben zin om weer aan de slag te gaan op Het 

Gele Park. Dat is niet zomaar een school. In dit 

gloednieuwe, moderne gebouw wordt namelijk 

naast regulier onderwijs, speciaal (basis)onderwijs 

en kinderopvang door Zozijn ook zorg op maat 

geboden.

Onderwijs, 
opvang en zorg 
onder één dak 

En dat leverde het eerste half jaar al prachtige voorbeelden 
op die de kracht van deze samenwerking onder één dak 
onderstrepen, ondervond Marieke Doppen. Ze werkt 
sinds de ingang van het nieuwe schooljaar namens 
Zozijn als coördinerend pedagogisch ondersteuner op 
dagbehandelingsgroep Villa Fluitenkruid. 

Spelen op de gang
Op deze groep komen kinderen tussen de twee en vijf 
jaar oud voor een gestructureerd dagprogramma. “Het is 
ontzettend leuk dat onze groep in dit gebouw zit. Ze spelen 
niet alleen met de kinderen van hun eigen groep, maar ook 
met andere kinderen op het schoolplein en in de gang. 
Bovendien zitten bij een aantal kinderen ook hun broertjes 
en zusjes hier op Het Gele Park. Hoe fijn is het als ouders 
hun kinderen dichtbij huis en in de eigen buurt naar school, 
kinderopvang en dagbehandeling kunnen brengen?”
Een kind dat op de dagbehandelingsgroep toe is aan 

onderwijs en doorstroomt, hoeft soms maar één deurtje 
verder. “Er zit alleen een badkamer tussen de beide ruimtes. 
De overdracht en samenwerking is daardoor eenvoudig en 
vanzelfsprekend. De lijntjes kunnen niet korter. Een meisje 
uit onze groep startte in september in het basisonderwijs. 
Vanwege een medische beperking heeft ze specialistische 
begeleiding nodig. We helpen haar onder schooltijd met 
haar sondevoeding, daarna gaat ze weer terug naar haar 
eigen groep. In het verleden zou ze naar een speciale school 
30 kilometer verderop moeten reizen!”

Samen voetballen
Ook haar Zozijn-collega Esther Ottink is enthousiast over het 
Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC) in Lichtenvoorde. 
Ze is onder andere werkzaam als coördinator van de GBVT, 
(Gespecialiseerde Begeleiding in Vrije Tijd), een soort 
gespecialiseerde bso in Het Gele Park. “Natuurlijk waren we 
al gewend om met andere partners samen te werken, maar 
dat je fysiek zo dicht bij elkaar zit maakt de grenzen tussen 
kinderen, groepen en leerniveaus zoveel flexibeler. Je zoekt 
elkaar veel sneller op omdat de drempel nog een stuk lager 
is. We hebben bijvoorbeeld hier een jongen bij de GBVT 
die na schooltijd graag voetbalt. Dat doet hij samen met de 
kinderen van de reguliere bso. Dat is toch geweldig?” 
En zit een kind in een groep niet lekker op zijn of haar 
plek, dan is de 
drempel laag om 
de verschillende 
mogelijkheden 
binnen het gebouw 
te verkennen. “De 
ontwikkelbehoefte 
van een kind is altijd 
leidend, maar de 

mogelijkheden binnen Het Gele Park maken het praktisch 
ook sneller mogelijk om binnen een geborgen omgeving 
maatwerk te bieden”, vat Judith Lieftink het samen. Als 
coördinator Zorg in Onderwijs bij Zozijn werkt ze binnen Het 
Gele Park met leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs.  

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Ook zij ziet de voordelen van een brede educatieve 
voorziening als Het Gele Park. “Het is mooi om te zien dat 
alle kinderen hier met elkaar optrekken. Mijn leerlingen die 
voorlezen bij de kleintjes op Villa Fluitenkruid bijvoorbeeld. 
Ik zie dat er schoolbreed heel sterk een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid leeft voor elk kind. Iedereen is creatief 
in het verkennen van mogelijkheden en het zoeken van 
oplossingen. Door expertise te delen en samen te werken 
met de verschillende disciplines en organisaties kunnen we 
kinderen bieden wat ze nodig hebben en groeien kinderen 
echt samen op.”

H 
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Lekker anders!
Soms ben je zo gewend om te doen wat je al deed, 
dat je niet eens bedenkt dat het ook anders kan. 
Zo was ik 10 jaar geleden nog een echte vleeseter 
en lag er bijna elke dag een stukje vlees op mijn 
bord. Maar als ik nu mijn weekmenu bekijk, dan is 
dat nog maar hoogstens één keer per week.

Mijn omgeving geef ik daarvoor de credits, want zelf 

was ik niet spontaan op het idee gekomen om minder 

vlees te eten, en al helemaal niet om zelf te gaan 

kokkerellen met groenten, paddenstoelenburgers, 

vegan schnitzels of chilibonen. Anderen hebben me 

aangemoedigd om duurzaam te denken, andere 

smaken uit te proberen en zelf achter de pannen te 

gaan staan.

Dat zegt iets over mijn brein en ook over het jouwe! 

Ons brein kiest vaak de bekende en gemakkelijke 

weg: de vleesmaaltijd met de gedachte dat dat lekker 

en gezond is. Of de één van de vier P’s: pizza, pasta, 

pannenkoeken, patat of shoarma met de ervaring dat 

dit lekker makkelijk is. Maar met wat extra aandacht 

en inzet kan ons brein dat gewoontepatroon prima 

veranderen in een feestelijke en gezonde maaltijd 

zonder (al te veel) vlees. En ik heb ondervonden dat 

je daar ontzettend van kunt genieten en plezier in 

het koken kunt krijgen. Bovendien is op mijn 64e mijn 

gewicht afgenomen en voel ik me fitter.

De komende maanden gaan meer ondersteuners, 

zo mogelijk met cliënten, experimenteren met 

andere eetgewoonten. Op een aantal locaties wordt 

al met elkaar nagedacht over het zelf koken van 

lekkere, gezonde en duurzame maaltijden. Daar 

maken ze al boodschappenlijsten met veel verse 

groenten, pittige kruiden voor een curry, romige 

sausjes, groenteburgers of plantaardige zalmfilets. 

En natuurlijk staat daar zo nu en dan ook één van 

de P’s of een gehaktbal op. Vers koken in de keuken 

van een woning levert zoveel gezelligheid en sociale 

momentjes op. Laten we met elkaar voor lekker 

anders gaan.

Peter Vriesema, bestuurder Zozijn
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Esther (links), Marieke (midden) en 

Judith (rechts) voor het nieuwe Integraal 

Educatief Kind Centrum (IEKC) in 

Lichtenvoorde.
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en grote corona-uitbraak leidde eind vorig 

jaar tot een acuut roosterprobleem op 

een aantal woningen in Wilp. Gelukkig sprongen 

collega's van andere locaties meteen in. Drie 

betrokken medewerkers blikken nu terug op de 

mooie, tijdelijke samenwerking die ontstond. 

E

Pandemiepact:
bouwen op je 
collega’s tijdens 
een uitbraak

‘De onderlinge 
samenwerking is me 
bijgebleven’  
Jurryt de Leeuw, begeleider dagbesteding Aquamarijn in 
Wilp
 
“Al sinds het begin van de coronapandemie werken 
medewerkers van dagbesteding op aangewezen woningen. 
Voor mij is dat de Molenkamp, een locatie voor cliënten 
met ernstige verstandelijke en lichamelijke beperkingen die 
intensieve zorg nodig hebben. Ook draaien ik en een aantal 
andere collega’s af en toe opstartdiensten als er collega’s 
op een woning uitvallen. Het was dus een kleine stap om 
bij te springen toen door een corona-uitbraak een acuut 
personeelstekort ontstond op de Molenkamp. Vanwege de 
dramatische onderbezetting konden we ze in deze periode 
eigenlijk alleen ondersteunen in de meest praktische, 
dagelijkse levensbehoeften. Verder probeerden we in alle 
hectiek toch zoveel mogelijk een vast dagritme te creëren voor 
de cliënten. We werkten in die piekperiode in diensten van 
7 tot 3 en van 3 tot 10 uur. Een aantal cliënten had vanwege 
corona extra zuurstof nodig, dat was intensief en tijdrovend. Ik 
weet nog dat ik op mijn vrije dag werd gebeld of ik ‘s avonds 
toch kon komen. Natuurlijk ben ik gegaan. De samenwerking 
met de collega’s van wonen verliep heel natuurlijk. We hielpen 
elkaar waar we konden en deden het echt met elkaar: schouder 
aan schouder. De saamhorigheid was dan ook groot. We 
hebben keihard gewerkt, maar de sfeer bleef goed!”

‘Je krijgt een completer 
beeld van cliënten’ 
Krista Jolij, coördinerend ondersteuner bij dagcentrum De 
Berken in Duiven
 
“In december hebben ik en andere collega’s bijgesprongen op 
twee woningen in Duiven: De Vergert en De Wilg. De cliënten 
die daar wonen kennen we al van dagbesteding. Dat maakt het 
voor hen relatief vertrouwd. De collega’s van De Vergert en De 
Wilg konden door onze inzet weer bijspringen in Wilp, waar 
op het hoogtepunt van de coronapandemie veel medewerkers 
ziek thuis zaten. Voor ons is het bijspringen op wonen vrij 
gebruikelijk. Vorige week nog hebben wij dagdiensten en 
weekenddiensten op De Vergert gedraaid, omdat daar veel 
collega’s ziek waren. Andersom springen collega’s van wonen 
soms bij op de dagbesteding. We zijn het gewend om elkaar 
te helpen. Mijn ervaring is dat het leuk en leerzaam is om af 
en toe in een ander team dan het jouwe mee te draaien. Er 
speelt een andere dynamiek en het is leuk om te zien hoe 
cliënten die je van de dagbesteding kent, functioneren in hun 
woonomgeving. Je krijgt zo een nog beter totaalbeeld van 
iemand. Natuurlijk vraagt de inzet op andere locaties wel om de 
nodige flexibiliteit. In de praktijk worden daarom collega’s die 
tijdelijk op een andere locatie aan de slag gaan, op een later 
tijdstip weer ontlast. Zo houdt iedereen het vol en houden we 
plezier in ons werk. Ik vind het mooi om te zien dat we ons als 
Zozijn-collega’s verantwoordelijk voelen voor elkaar en graag 
willen helpen waar dat nodig is, ook buiten het eigen team.”

‘Zet me maar in, wat 
kan ik doen?’ 
Diana van Asselt, ondersteuner wooncentrum Neede
 
“Toen mijn manager me in december vroeg om in te vallen 
in Wilp hoefde ik niet lang na te denken. Ik heb er 30 jaar 
gewerkt, waarvan 25 jaar in de nachtdienst. Ik weet er de weg, 
ken er praktisch alle cliënten en weet bij wijze van spreken 
overal de luiers nog te vinden. Ik werd ingezet in de periode 
na de coronapiek. Collega’s kwamen langzaamaan terug, 
maar veel van hen moesten nog rustig aan doen vanwege 
vermoeidheid. Het voelde vertrouwd om weer terug te zijn. Op 
mijn eerste dag in De Heege heb ik gezegd: hier ben ik, wat 
kan ik doen? Al snel kon ik volledig meedraaien in het team. 
Wat me opviel is hoeveel zorg deze cliënten eigenlijk nodig 
hebben. Dat gaat constant door, dag en nacht. In die paar 
dagen heb ik nog meer respect gekregen voor mijn collega’s. 
Zoveel liefde als zij geven aan deze cliënten. Dat is prachtig om 
te zien. Het is mooi dat we elkaar binnen Zozijn op deze manier 
uit de brand kunnen helpen. Mijn kinderen zijn al groot, ik ben 
flexibel inzetbaar. Als het me opnieuw gevraagd wordt zou ik 
het weer doen. Zolang ik maar weet dat ik daarna weer terug 
mag naar Neede!”

“Ik heb in die paar 
dagen nog meer 

respect gekregen 
voor mijn collega’s”

“We stonden 
schouder aan 

schouder”

ZoProf
Door corona hebben we gezien dat flexibiliteit en flexibele 

capaciteit belangrijk is. Onze eigen ‘flexibele schil’, 

collega’s die via ZoProf werken, laten dat ook elke dag 

weer zien. Zij bewegen mee met de vraag en zetten hun 

professionaliteit in op elke plek waar ze werken, voor heel 

Zozijn. Zoek je een flexibele zorgprofessional voor je team, 

wil je zelf ingezet worden via ZoProf of ken je iemand met 

ambities voor flexibel werken? Bel dan met 088-575 3333.
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Aan de Grevengoedlaan in Doetinchem was dat een kleine 
twee jaar geleden een hot item. Van de 18 cliënten die er 
wonen steken er 6 regelmatig een sigaretje op. “Een aantal 
collega’s in het team hebben longproblemen. Zij wilden niet 
meer het appartement in van cliënten die roken. Dat snap ik, 
maar het gevolg is wel dat andere collega’s vaker naar binnen 
moesten. En voor hen is het ook onplezierig en ongezond om 
in rooklucht te werken”, vertelt coördinerend ondersteuner 
Martine Bröcker. 
Eén van die cliënten die rookt is Theo. Per dag gaat er zo’n 
half pakje sigaretten door. “Ik heb wel geprobeerd om te 
stoppen, maar ik ben verslaafd aan die rotdingen. Eerder 
rookte ik in mijn appartement. Ik deed dan het raam open en 
de afzuigkap aan. Dat mag nu niet meer. Ik snap het wel, maar 
ik ben er soms wel boos en chagrijnig van.”
De nieuwe regel op de Grevengoedlaan is dat je buiten rookt. 
Dat kan in een houten rookruimte naast het gebouw. Je staat 
er overdekt en kunt dus ook roken als het regent, maar het is 

ozijn wil graag een rookvrije organisatie 

worden. Maar dat gaat niet van de ene op 

de andere dag en zorgt óók voor dilemma's. Want 

wat weegt er zwaarder: jouw recht op een rookvrije 

werkplek óf het recht van cliënten om te roken in 

hun eigen woning? 

Z

er in de herfst of winter soms wel koud. Zeker als het waait. 
“Dan sta ik soms te rillen als ik rook”, vertelt Marco, één van 
de andere bewoners die rookt. Ook Renate vindt dat een 
groot nadeel van het rookhok. “Als het koud is of als het 
sneeuwt, heb ik soms geen zin om naar buiten te gaan. Dan 
rook ik niet, terwijl ik dat eigenlijk wel wil.”
 
Botsende rechten
Hoewel er op steeds meer plekken een wettelijk rookverbod 
geldt, is dat niet het geval in privéruimtes van cliënten die 
wonen bij een zorgorganisatie (zie kader). Zorgorganisaties 
mogen wel een rookverbod instellen voor die privéruimtes. 
Daar moet een zorgvuldige afweging van belangen aan vooraf 
gaan. Ook is instemming van de cliëntenraad en de OR nodig. 
Een werkgroep binnen Zozijn is met dit thema bezig. 
Wat het lastig maakt? In de discussie over roken botsen twee 
belangrijke rechten die in wet zijn vastgelegd. Werknemers 
hebben recht op een veilige en gezonde werkplek, dus zonder 
sigarettenrook. En cliënten hebben in principe de vrijheid 
hun leven in te richten zoals zij dat zelf willen. Wat zwaarder 
weegt? Daar zegt de wet niets over. In eventueel beleid moet 
bovendien rekening gehouden worden met 

Rookdilemma:
zo pakken 
ze het aan in 
Doetinchem

Wat zegt de wet?
Vanaf juli 2021 zijn rookruimtes in gebouwen van 

zorgorganisaties niet meer toegestaan. Cliënten mogen 

nog wel roken in privéruimtes, al is niet in de wet 

gedefinieerd wat precies een privéruimte is. Ook buiten 

roken blijft - onder voorwaarden - toegestaan.

verschillende doelgroepen en situaties waarin ondersteuners 
en cliënten elkaar ontmoeten. Daardoor is rookbeleid er niet 
van de ene op de andere dag. Aan de Grevengoedlaan in 
Doetinchem vonden ze dat wat te lang duren. 
“Een aantal jaar geleden was er een avond over roken in het 
regiokantoor in Doetinchem. Daar zijn we met een aantal 
collega’s en cliënten naartoe gegaan. We hoopten dat er snel 
een vervolg zou komen, maar er gebeurde niks. Toen hebben 
we als team overlegd en kwamen we samen tot de conclusie: 
we willen dat er snel iets verandert hier en dat gaan we zelf 
regelen”, vertelt coördinerend ondersteuner Ria Neefjes.

Gediscrimineerd
Met het team dachten ze eerst goed na over hoe zo’n 
rookverbod het beste geïntroduceerd en ingesteld kon 
worden op de locatie. Zo besloten Ria, Martine en haar 
collega’s om eerst een rookruimte te regelen. Rokende 
cliënten hadden daardoor vanaf dag één een alternatief. Ook 
vonden er gesprekken met cliënten plaats. “Daarin legden we 
uit dat het rookverbod niet bedoeld is om bewoners te laten 
stoppen met roken. Je mag blijven roken als je dat wilt, alleen 
niet meer binnen omdat medewerkers die jou ondersteunen 
graag gezond willen blijven.”
Inmiddels is het feit dat er niet binnen wordt gerookt aan de 
Grevengoedlaan ‘het nieuwe normaal’. Voor nieuwe bewoners 
die op de locatie komen wonen, zijn de regels duidelijk en ook 
zichtbaar door een bordje bij de entree. Dat helpt! Bewoners 
die al wat langer aan de Grevengoedlaan wonen balen nog 
steeds een beetje van het rookverbod. Of zoals Marco het 
verwoordt: “Ik begrijp het, maar ik voel me wel een beetje 
gediscrimineerd.”

Dingetjes
Hij houdt gewoon erg van dingetjes, véél dingetjes. 
En het liefst heeft hij al die dingetjes om zich heen. 
Netjes legt hij de dingetjes naast zich op het tafeltje. 
Een sneeuwpopje dat licht geeft, een ansichtkaart, 
een pen en een kwartetspel. 

Nou wil het geval dat zijn begeleiders in al hun wijsheid 

en ervaring een regel hebben bedacht. Hij mag maar 

één dingetje bij zich hebben, anders bouwt hij zich 

helemaal in. En maat houden is moeilijk voor hem. Maar 

dat is lastig, want hoe kies je uit zoveel leuke dingetjes? 

Hij loopt heen en weer van de huiskamer naar de kast in 

zijn slaapkamer. De kast die vol staat met dingetjes. Een 

puzzel met een hondje erop, een fotoboekje met foto’s 

van familie, een zelfgemaakt frutsel van vorig zomerfeest, 

een zilverkleurig vaasje. Keuzes, keuzes. Hij smokkelt 

regelmatig, neemt meerdere dingetjes mee, maar wordt 

onherroepelijk teruggefloten. “Nee jongen, echt maar 

één dingetje.” Mompelend loopt hij weer naar zijn kast, 

een geïrriteerde blik op de dictator van dienst. 

Eigenlijk is het niet te doen. Kiest hij de cd waar een man 

in zwembroek op staat, de trofee of toch het papieren 

tasje met knuffelkonijntje erin? Of misschien toch de dvd 

van de kleine ijsbeer? En stel dat hij kiest voor zijn rugtas 

en daar extra dingetjes bij in stopt; telt het dan als één of 

meerdere dingetjes? 

En dan de kerstmuts. Als die op je hoofd staat, is dat 

dan gewoon een leuke accessoire, een onderdeel van je 

outfit. Of ziet die vervelende begeleiding dat dan toch 

weer als een dingetje? Hij bekijkt de inhoud van zijn kast 

nog maar eens, een grappige foto, een portemonnee met 

tijgerprintje, een ingelijste foto van zichzelf, de rouwkaart 

van een familielid of toch een tandenborstel?

De keuze valt toch weer op één van de favorieten, de 

strohoed. Tevreden loopt hij met het ding op naar 

de huiskamer. Nu is het aan de oplettendheid van de 

begeleider of deze poging hem gegund is. Want wie 

goed kijkt kan het echt wel zien. Op zijn hoofd heeft hij 

drie hoeden over elkaar heen. Hij zet zich neer voor de 

tv. Vanuit een ooghoekje houdt hij de begeleiders in de 

gaten. So far so good.

Cherry Barto is ondersteuner op dagcentrum  
De IJsselvallei in Wilp.

Cursus Zozijn School
De Zozijn School biedt een cursus over roken 

aan voor cliënten. Die heet: Ik rook en dan?! 

De cursus laat cliënten vrij. Het doel is niet 

dat ze stoppen met roken, wél om cliënten 

bewust te maken van hun rookgedrag. In 

de cursus gaat het er bijvoorbeeld over 

wat voor roker je bent, wanneer en hoeveel 

je rookt, wat dat kost en wat het met je 

gezondheid doet. Ook komt aan bod welke 

(hulp)mogelijkheden er zijn om te stoppen. 

Cliënten bepalen na afloop zelf wat ze doen: 

stoppen, minderen of doorgaan met roken. 

C
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Renate, Marco en Theo roken nu buiten 

in plaats van in hun eigen appartement.
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Waarom ben je vrijwilliger?
Mijn gegevens stonden op een website waar ik mezelf als 
zzp’er aanbood voor werk in de zorg. Dat was ik zelf alweer 
vergeten, tot een medewerker van Zozijn belde en vroeg of 
ik interesse had om vrijwilligerswerk te doen op een woning 
voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in 
Doesburg. Ik twijfelde, want mijn werkweek zat al behoorlijk 
vol. Toch ben ik langsgegaan voor een kennismaking. Achteraf 
maar goed ook, want ik was meteen enthousiast. De dynamiek 
en interactie in de groep, de humor en de moed die deze 
mensen hebben; het sprak me direct aan. Ik ga eens per 
maand naar de woning en doe verschillende dingen met 
steeds andere bewoners. Gezellig even winkelen, een kopje 
thee drinken of samen koken bijvoorbeeld.

Wat levert het vrijwilligerswerk je op?
Ik vind dat je iets voor een ander moet doen zonder iets terug 
te verwachten, maar natuurlijk levert het me zelf ook veel 
op. Een bezoek aan de Oranjesingel geeft mij bijvoorbeeld 
energie. Ik leer ook van het doorzettingsvermogen 
en de kracht die mensen met NAH laten zien om 

rijwilligers. Ze zijn ontzettend waardevol 

voor Zozijn en maken op veel plekken het 

leven van cliënten een beetje mooier. Dit keer in de 

spotlights: Maud Suselbeek.

V

ondanks hun beperkingen activiteiten te ondernemen. 
Verder is het is fijn om naar hun verhalen te luisteren en 
persoonlijke aandacht te kunnen geven. Neem bijvoorbeeld 
Annemarie, die als jonge moeder getroffen werd door 
hersenletsel en daardoor niet meer thuis kon wonen. Daar 
hebben we veel over gepraat waardoor we een hechte band 
hebben gekregen. Maar ook de andere bewoners zijn mij 
zeer dierbaar. Toen ik privé door een moeilijke periode ging 
steunden ze mij, net als de medewerkers van Zozijn. En ook 
toen ik erg druk was vanwege mijn verhuizing werd er volop 
meegeleefd. Dat waardeer ik enorm. 

Heb je nog tips voor andere vrijwilligers?
Misschien denk je dat je geen tijd hebt, maar ik denk dat 
iedereen wel een uurtje tijd kan vrijmaken voor een ander. 
En je hoeft echt niet, zoals ik, werkzaam te zijn in de zorg 
om dit vrijwilligerswerk te kunnen doen. Wat je nodig hebt 
is empathie en inlevingsvermogen. En weet je iets niet? Dan 
klop je aan bij je aanspreekpunt binnen Zozijn. Je wordt 
goed begeleid en daarnaast zijn ook de praktische kanten 
van het vrijwilligerswerk goed geregeld. De reiskosten 
worden vergoed en in december krijg je een kerstpakket. Als 
vrijwilliger hoor je er helemaal bij!

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

‘Hun humor en 
moed spraken me 
direct aan’

Vrijwilligerspaspoort 
 
Naam: Maud Suselbeek 
Leeftijd: 52 jaar
Woonplaats: Keijenborg 
Vrijwilliger bij: De Oranjesingel in Doesburg.
Vrijwilliger sinds: 2019

Benieuwd naar meer verhalen 
van vrijwilligers? Scan de qr-
code en bekijk verschillende 
vrijwilligersvideo’s.  

Wie wint in 2022 de 
vindingrijkheidprijs?
Begin januari dit jaar won Jolina Albers met haar collega’s 
de vindingrijkheidprijs 2021 voor het initiatief “Activiteiten 
uitleenkarren”. Een mooi initiatief om dagbesteding op de 
groep in  coronatijd afwisselender te maken, maar ook in 
‘gewone tijden’! Wie wordt de winnaar van dit jaar? Zie je 
dit jaar een mooi initiatief voorbijkomen dat het leven van 
cliënten verbetert en/of prettiger maakt? Meld deze dan 
aan via vindingrijk@zozijn.nl! Meer informatie vind je op 
MijnZozijn. 

Activiteiten van de PV
Zin om wat leuks te doen? Dat komt goed uit, want de 
personeelsvereniging (PV) heeft de komende weken een 
aantal leuke activiteiten op de agenda staan. 

Happen, stappen & trappen
Wandel of fiets door de mooiste 
plekken van Nederland en stop 
onderweg voor de lekkerste 
gerechten. Met de PV-voucher krijg je 
korting op een tocht. Meer informatie 
vind je in de ontvangen PV-mail.

Van wadlopen tot ski-trip
De PV is druk bezig met het plannen 
van nieuwe activiteiten. Op het 
verlanglijstje? Een stedentrip, skitrip 
en een dagje wadlopen. Houd 
je mail in de gaten voor data en 
aanmeldmogelijkheden.  

Meer informatie en aanmelden? Check de mails van de PV.
Vrijwilligers met een contract kunnen een mail sturen naar 
personeelsvereniging@zozijn.nl voor informatie en een 
opgavelink. 

Eddie
Aan het eind van het gesprek kijkt de vader me 
doordringend aan. “Fijn, zoals jullie over hem 
praten en met hem omgaan.”

‘Hem’, dat is Eddie, zijn zoon van in de zestig. 

Lichte verwarring maakt zich van de coördinerend 

ondersteuner en mij meester. Eh… is dat bijzonder 

dan? Eddie is in onze ogen een prachtige kerel.

De vader voegt eraan toe: “Soms is het best pittig 

om met deze mensen om te gaan.” Ik snap wat 

hij bedoelt, maar ik ervaar dat zelf niet zo. Eddie 

heeft z’n streken en z’n bijzonderheden, dat is waar. 

Maar je hebt met hem ook zoveel leuke, grappige, 

positieve momenten.

Moeder vertelt: “Toen hij drieënhalf was, ging hij uit 

huis. Dat was beter voor zijn ontwikkeling zeiden ze, 

zo jong mogelijk. Dus ja, dan doe je dat. We wisten 

niet beter.” Na een korte stilte: “De eerste zes weken 

mochten we niet bij hem op bezoek.” Zo ging dat in 

die tijd. Het beeld van een peuter op een slaapzaal 

met dertig kinderen, ver van huis, laat me niet los.

Ze kijkt even naar haar man: “Weet je nog dat hij 

naar het ziekenhuis moest? Na drie dagen belden ze: 

haal hem maar op, we kunnen er niks mee. Hij was al 

drie dagen aan het huilen. Ik kwam, pakte hem uit z’n 

bedje en hij was stil.” Vader vult aan: “Toen hij twaalf 

was, hebben we hem maar weer naar huis gehaald.”

Ik heb dit soort verhalen vaker gehoord, van andere 

ouders. Toch doet het me elke keer weer wat. Omdat 

ik zelf kinderen heb en me wel eens heb proberen 

voor te stellen hoe dat is voor een ouder. Je geeft je 

kwetsbare kind uit handen. Aan ons de taak om dat 

vertrouwen waar te maken.

Janine Berger werkt als  gedragswetenschapper 
voor de regio Salland-De Graafschap en  
NAH Op Pad.
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Samen met haar begeleider zit Suus in de wachtkamer. Ze 
wiebelt met haar benen en haar blik schiet alle kanten op. Nog 
even en ze is aan de beurt. Daar zwaait de deur al open. Suus 
mag zelf rustig op de behandelstoel gaan zitten. Dat vindt ze 
prettig, heeft haar begeleider vooraf laten weten. Even later 
klinkt de stem van André Hazes uit de speakers, de favoriete 
zanger van Suus.
Tandarts Herman van Mal en zijn collega’s doen elke dag hun 
uiterste best om zoveel mogelijk spanning weg te nemen 
bij Suus en andere cliënten van Zozijn. Dat lukt nog beter nu 
er recent een pilot is afgerond. Daarin is onderzocht welke 
middelen kunnen helpen om het tandartsbezoek van cliënten 
meer ontspannen te laten verlopen. 

Snoezelprojector en zwaarteknuffel
Om die reden ligt er nu bijvoorbeeld een blauwe 
zwaarteknuffel in de hoek van de behandelkamer. Cliënten 
die dat willen kunnen de knuffel in de stoel vasthouden. Dat 
geeft een veilig gevoel! Een snoezelprojector zorgt voor 
kleurrijke beweging op het plafond. En uit een Spotify-lijst 
kiest assistente Grietje voor de favoriete muziek van een 
cliënt. Op de muur werd een vrolijke kleur aangebracht. 
“Relatief eenvoudige aanpassingen”, zegt Herman, “maar veel 
cliënten zijn gevoelig voor omgevingsfactoren. Als daardoor 
een tandartsbezoek een klein beetje ontspanning brengt, 
betekent dat grote winst.”
Goede mondzorg is van groot belang voor cliënten. “Mensen 
met een verstandelijke beperking hebben vaak problemen 
met hun gebit. Bovendien is poetsen voor medewerkers niet 
makkelijk als cliënten tegenstribbelen. Ze lopen daardoor 
meer kans op tandvleesontsteking en gaatjes. Cliënten 
zijn bovendien ook niet altijd in staat pijn aan het gebit te 
benoemen, maar zitten daardoor wel minder lekker in hun vel. 
Het is dus ontzettend belangrijk dat hun gebit een paar keer 
per jaar goed wordt gecontroleerd.”

Rol van ondersteuners en verwanten
In de pilot is ook aandacht besteed aan de rol van 

agenlange stress vooraf, in de stoel je 

kaken stijf op elkaar geklemd houden. 

Voor veel cliënten van Zozijn is een afspraak bij de 

tandarts ontzettend spannend. Gelukkig leverde 

een recente pilot in Wilp veel goede ideeën op om 

zo’n bezoek prettiger te maken!

D

Met André 
Hazes in de 
tandartsstoel

10 tips voor een 
fijner tandartsbezoek
• Bereid een cliënt voor op het tandartsbezoek 

en zorg dat helpende spullen - zoals 
een knuffel of de eigen tandenborstel - 
klaarliggen. 

• Zorg dat er altijd iemand meegaat bij wie de 
cliënt zich vertrouwd voelt. Dat kan ook een 
verwant of een vrijwilliger zijn. 

• Wachten kan ook stress opleveren. Voorkom 
dus dat je lang van tevoren bij de tandarts 
bent. 

• Jij kent een cliënt beter dan de tandarts. Leg 
dus uit waar de tandarts rekening mee kan 
houden. Is een pauze tijdens de behandeling 
bijvoorbeeld prettig of juist niet? 

• Bekijk met de tandarts wat voor de cliënt 
een prettige houding is. Misschien lukt een 
behandeling in de tandartsstoel niet, maar 
kan de behandeling wel plaatsvinden op een 
bureaustoel of in de eigen rolstoel. 

• Soms kan het prettig zijn als eerst de 
ondersteuner of verwant begint met poetsen 
bij de tandarts. De tandarts kan dan al veel 
zien. Als dit goed gaat, kan de tandarts het 
overnemen. 

• Voor cliënten die picto’s begrijpen kan het 
prettig zijn als deze tijdens de behandeling 
worden ingezet om duidelijk te maken wat er 
gaat gebeuren. 

• Denk na over wat er nodig is om het 
tandartsbezoek af te sluiten, de spanning te 
doen zakken en de rest van de dag goed te 
vervolgen. 

• Observeer, rapporteer en evalueer met elkaar, 
zodat je erachter komt wat wel en niet prettig 
is voor de cliënt.

• Leg afspraken over het bezoek aan de tandarts 
vast in het zorgplan en stel deze waar nodig 
bij. 

ondersteuners en verwanten voorafgaand, tijdens en 
na het tandartsbezoek. Want de communicatie tussen 
begeleiding en de tandarts vormt een belangrijke sleutel om 
een bezoek aan de tandarts beter te laten verlopen, weet 
gedragswetenschapper Kim Knopers. “Direct betrokkenen 
weten als geen ander wat een cliënt nodig heeft. Op welke 
manier kan de tandarts de cliënt het beste benaderen? Waar 
is de cliënt met name bang voor? Wat moet de tandarts 
absoluut niet doen of zeggen om de cliënt uit evenwicht te 
brengen?” 
In de pilot werd medewerkers daarom gevraagd om 
voorafgaand aan het tandartsbezoek deze gegevens in te 
vullen op een formulier. Nuttige informatie, vindt Herman. 
“Eén cliënt bleek het liefst door de tandarts zelf opgehaald te 
worden uit de wachtkamer. Bij een ander moest ik het woord 
‘spiegeltje’ vermijden. Het zijn natuurlijk geen toverformules 
en je kunt niet altijd alle spanning wegnemen, maar het helpt 
wel als je gerichter kunt inspelen op behoeften van cliënten.”

Polonaise in de praktijk
Na afloop van het bezoek werd door zowel de tandarts 
als de meegekomen ondersteuner een terugblikformulier 
ingevuld, met ruimte voor een korte toelichting en eventuele 
verbeterpunten. “Het zou mooi zijn als dit bij alle cliënten 
die we op de stoel krijgen gebeurt”, zegt Herman. “Maar 
de praktijk is weerbarstig. Het is voor ondersteuners niet 
altijd haalbaar om een bezoek aan de tandarts de tijd en 
aandacht te geven die het misschien nodig heeft. En door 
personeelswisselingen kan het nou eenmaal gebeuren dat er 

een andere begeleider meekomt. Dat begrijpen wij ook.”
De aanpassingen die tijdens de pilot zijn aangebracht in de 
praktijkruimte vormen in elk geval een verbetering. “Met 
name de muziek werkt ontspannend en afleidend. Het gaat 
hier de hele dag door, van Abba tot AC/DC en van keiharde 
techno tot klassieke muziek. We hebben laatst zelfs de 
polonaise gelopen op een carnavalsnummer. Zo kan een 
bezoek aan de tandarts zelfs leuk worden.”

“Bij een cliënt hielp het 
als ik het woord 

spiegeltje niet noemde”
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Midden in de lockdown van 2021 bleek de allereerste digitale 
bingoavond in de regio Salland-Graafschap een schot in 
de roos. “In een tijd waarin er weinig fysieke ontmoetingen 
mogelijk waren, wilden we iets doen wat ons onderling kon 
verbinden en waar iedereen bij kon aansluiten”, vertelt Cindy 
van Hal, manager ambulante dienstverlening NAH/VG. 

Onderlinge betrokkenheid
Samen met een aantal collega’s ging ze van start met de 
voorbereidingen voor de online bingoavond. StudioHonig 
zorgde voor de studio en de techniek, terwijl ondertussen alle 
Zozijn-locaties in de regio alvast enthousiast gemaakt werden 
voor het evenement. “We hebben goed nagedacht over 
hoe we voor en tijdens de anderhalve uur durende bingo-
uitzending zo veel mogelijk onderlinge betrokkenheid konden 
creëren. Van tevoren hebben we bijvoorbeeld deelnemers 
gevraagd om leuke filmpjes en boodschappen in te sturen. 
Die deelden we tijdens de uitzending. Verder hadden we met 
een aantal locaties inbelmomenten afgesproken. Het was 

o’n 200 cliënten, verwanten en Zozijn-

collega’s zitten op Valentijnsdag aan het 

beeldscherm gekluisterd. Nog twee cijfers te gaan. 

Nog eentje… Spannend! En dan: BINGO! Een 

WhatsApp-berichtje richting de live-uitzending en 

de prijs wordt op een later tijdstip bezorgd.

Z
Digitale bingo blijkt schot in de roos

hilarisch om te zien en te horen hoe cliënten en collega’s zo’n 
avond beleven. Ook al zat iedereen op andere plekken en 
gebeurde alles digitaal, tijdens die momenten was het gevoel 
van verbinding en saamhorigheid groot.”

Aangepast tempo
Als alternatief voor de jaarlijkse kerstborrel werd afgelopen 
december een tweede en nog drukker bezochte bingoavond 
gehouden. Een editie met oude én nieuwe elementen, zoals 
een medewerker die in het zonnetje werd gezet en een 
kersttoespraak van de regiodirecteur. Ook lag het tempo deze 
keer wat lager, vertelt Cindy. “Uit de feedback bleek dat het 
voor sommige cliënten een beetje te snel was gegaan, dus dat 
hebben we aangepast zodat alle groepen er een feestje van 
konden maken.”

Cindy en haar collega’s blikken voorzichtig vooruit naar een 
derde editie en zien bovendien kansen om een bingoavond 
organisatiebreed in te zetten. “Zo’n gezamenlijke activiteit 
vergroot het wij-gevoel binnen Zozijn, en dat is wellicht 
belangrijker dan we ons vaak realiseren. Het is onmogelijk 
en ook onnodig om iedereen te kennen binnen een grote 
organisatie als Zozijn. Maar elke dag zijn we ieder op onze 
eigen plek en manier bezig met het welzijn van onze cliënten. 
Een bingoavond kan helpen om je meer deel te voelen van 
een groter geheel.”

Wil jij een online bingo in jouw regio 
organiseren? Neem gerust contact op met 
Cindy voor tips of een draaiboek. Dat kan via
 06 - 11 76 81 50 of cindy.vanhal@zozijn.nl.

Met wat voor doelgroep werk je en wat zijn hun 
ondersteuningsvragen? 
Ik geef de meest uiteenlopende trainingen op diverse 
groepen en werk met cursisten van alle niveaus. De ene dag 
help ik cliënten van de Repro met 3D-printen, het andere 
moment sta ik voor een groep en geef ik computerles of werk 
ik samen met een cliënt in de tuin.

Hoe ziet je werkdag eruit?
Ik werk zestien uur per week, verdeeld over vier dagen. Elke 
dag is anders omdat ik wekelijks op zo’n vier à vijf locaties 
training geef en met zoveel verschillende cliënten werk.  

Wat geeft jou energie in je werk?
Ik kan echt genieten van het feit dat je samen met een cliënt 
op pad gaat. Je maakt voor korte of langere tijd onderdeel uit 
van iemands leven en ze laten vaak duidelijk merken dat ze blij 
zijn dat je er bent. Om dat te bereiken besteed ik veel tijd aan 

‘Ze leren van mij, 
maar ik leer ook 
zoveel van hen’

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: 'Mijn werk bij Zozijn'.

In het kort
Naam: Petra Lammers
Functie: Trainer bij de Zozijn School 
Werkt bij Zozijn sinds: 2002

het creëren van een veilige omgeving en het maken van écht 
contact. Dat helpt niet alleen om het leren prettig te maken of 
eventuele weerstand te overwinnen, maar is ook een manier 
om te laten merken dat iemand waardevol en belangrijk is. 

Wat raakt je in het contact met cliënten? 
Het is mooi om te zien hoe ze zich openstellen. Ze leren 
van mij, maar ik leer ook zoveel van hen. Daarom zit ik in de 
koffiepauze liever bij cliënten dan bij Zozijn-collega’s. Je leert 
hen daardoor nog beter kennen. Natuurlijk is het goed en 
gezond om wat afstand te houden, maar ik kan ook meehuilen 
of -lachen met cursisten.

Is er een cliënt die je is bijgebleven?
Dan denk ik aan een cursist met afasie als gevolg van 
hersenletsel, waardoor ze steeds meer moeite kreeg met 
praten. Wat nog wél lukte, was typen. Dat gaf haar niet alleen 
een nieuwe mogelijkheid om te communiceren, het zorgde er 
ook voor dat haar spraakvermogen enorm verbeterde. Haar 
doorzettingsvermogen is nog altijd een voorbeeld voor mij! 

Hoe is het werk veranderd sinds je begonnen bent?
Ik denk dat in de loop der jaren de cliënt steeds meer 
centraal is komen te staan. Wat heeft hij of zij nodig? En 
waarin kunnen we iemand helpen groeien en ontwikkelen in 
kleine stapjes? Eigenlijk heb ik altijd op die manier in mijn job 
gestaan. Natuurlijk vormt leren de hoofdmoot van mijn werk 
en vieren we de successen, hoe mini ze soms ook zijn. Maar 
uiteindelijk gaat het om de mens achter die prestaties.

B
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Het roer om
Tijdens de Olympische winterspelen hebben we 
kunnen genieten van topprestaties van onze sporters. 
In zekere zin is werken in de zorg ook een vorm van 
topsport.

Het ondersteunen en begeleiden van cliënten vraagt 

bijvoorbeeld fysieke fitheid. Wanneer je jong bent zijn 

conditie en fitheid vaak vanzelfsprekend. Maar naarmate 

je ouder wordt kan het zo maar zijn dat je schouders, 

knieën, heupen of rug signalen geven van ongemak. Ook 

kun je in een situatie komen waarbij je met een cliënt 

hardhandig in contact komt. Ondanks de Focus-training 

kan er een blessure ontstaan. 

Duurzaam inzetbaar zijn in de zorg, bij Zozijn. Dat is een 

uitdaging op zich. Het is belangrijk om je inhoudelijk te 

blijven verdiepen in je werk én lichamelijk fit te blijven. 

Fit blijven zodat je – ook mentale - veerkracht houdt. Een 

goede conditie, het trainen van je kracht en een gezond 

gewicht helpen mee in deze fitheid. Op tijd naar buiten 

en wandelen en fietsen om te ontspannen zodat de 

zuurstof door je hoofd kan.

Vraag jij jezelf wel eens af wat jij doet om fit te blijven? 

We nodigen je uit initiatief te nemen en preventief het 

roer om te gooien. Zozijn ondersteunt je daarbij. Je kunt 

bijvoorbeeld met belastingvoordeel een sportschool-

abonnement afsluiten of een fiets kopen. Of vraag 

de arbo-adviseur van Zozijn om advies bij het gebruik 

van tillen en transfer of een goede houding achter 

je computer. Alles om overbelasting en slijtage te 

voorkomen. 

Heb je andere goede ideeën die jou helpen fit en vitaal te 

blijven? Laat het weten, wacht niet af en laat je horen in 

het gesprek met je leidinggevende. Maak zelf duurzame 

inzetbaarheid bespreekbaar en verbind acties aan je 

plannen. Dromen verbinden aan concrete doelen en 

doelen verbinden aan concrete acties leiden tot resultaat. 

Het heeft soms wat tijd nodig, volharding en zeker 

zelfvertrouwen dat het kan. Wanneer je je lichamelijk 

fit voelt, geeft dit enorme kracht en voldoening van je 

inspanningen. 

P&O-adviseurs Zozijn
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Vier dagen per week is de keuken in dagcentrum De Berken 
in Duiven het domein van zes Zozijn-cliënten. Ze koken in 
wisselende samenstelling verse maaltijden. Vandaag voor 
De Wilg, op andere dagen ook voor de Rijksweg-Neptunus 
en De Vergert. De kookgroep wordt begeleid door kok en 
ondersteuner Eefrie Duffhues. “We zijn gestart in de coronatijd. 
Veel LVB-cliënten konden maandenlang niet terecht op hun 
werklocatie en hadden weinig om handen. Uit nood kwamen 
ze samen op De Berken, omdat er voldoende plek voor ze was. 
Hier konden ze klusjes doen, wandelen met cliënten en gezellig 
samen koken. Als proef hebben we een keer een maaltijd 
bereid voor een woonlocatie aan de Rijksweg. Dat beviel zo 
goed dat we gevraagd werden dit wekelijks te doen en nu 
koken we elke week voor zo’n tachtig cliënten.”

Voor en door cliënten
De recepten worden door de cliënten van de kookgroep 
aangedragen. Met elkaar overleggen ze wat er de komende 
weken op het menu staat. En elke ochtend verdelen ze zelf  
de taken in de keuken. “Ik vind eigenlijk alles wel leuk om 
te doen”, vertelt Jeanet. “Groente snijden, jus maken, rijst 

et een luid gesis laat Jeanet een voor een 

de gehaktballen in de hete pan glijden. 

Aan het aanrecht naast haar checkt Julian of de 

pasta al gaar is. Nog een paar uur, dan moet de 

versgemaakte pasta bolognese voor 14 personen 

klaar zijn om vervoerd te worden naar De Wilg. 

M

koken of een salade klaarmaken. Ik kies gewoon elke keer 
iets anders. Als ik niet lekker in mijn vel zit, dan werk ik graag 
alleen. En soms vind ik het juist leuk om samen te werken. 
En als iemand de recepten niet kan lezen, dan wordt er 
samengewerkt met iemand die dat wel kan.”
Binnenkort worden er vier nieuwe ovens geplaatst. De 
elektrische kooktoestellen worden vervangen. Een set 
nieuwe pannen staat te glimmen in de kast. En nieuwe 
voorraadstellingen zijn onderweg. “We krijgen zelfs nieuwe 
werkkleding en speciale schoenen”, vertelt Eefrie.”Met 
deze nieuwe voorzieningen kunnen we veiliger en nog 
professioneler werken. En het biedt wellicht kansen voor 
andere locaties om gebruik te maken van onze kookkunsten.” 

Win-winsituatie
Met de kookgroep slaan ze in Duiven twee vliegen in één 
klap: cliënten hebben een zinvolle dagbesteding, terwijl er 
op de woningen nu lekker en vers wordt gegeten zonder 
dat dit medewerkers tijd kost. Ook bij de in coronatijd 
opgerichte servicegroep is sprake van zo’n win-winsituatie. 
Deze groep bestaat uit cliënten die faciliterende en ‘groene’ 
werkzaamheden verrichten op De Berken en binnen RVE De 
Liemers. De servicegroep bood onder meer dagbesteding 
aan cliënten die door de coronapandemie niet terecht 
konden op een externe locatie waar ze begeleid werken. 
De meeste van deze cliënten zijn weer terug op hun ‘oude’ 
werkplek, maar een aantal zijn bij de servicegroep gebleven 
en werken op de dagbesteding van Zozijn. “Ze doen onder 

Koken en 
service als 
dagbesteding

Vragen of meer info
Meer weten over dit initiatief of zelf een kookgroep 

of servicegroep opzetten? Stel je vragen aan Eefrie 

(e.duffhues@zozijn.nl) of Lysanne (l.dewarle@zozijn.nl).

meer ondersteunende werkzaamheden voor de zorgintensieve 
groepen binnen De Berken”, vertelt coördinerend 
ondersteuner Lysanne de Warle.

Twee doelgroepen die samenwerken
“Samen maken we drie keer per dag de karren klaar tijdens 
de koffie-, thee- en lunchpauzes voor de zorgintensieve 
groepen. Daarnaast gaan we nu het weer beter wordt gezellig 
wandelen met cliënten van de zorgintensieve groepen. De 
ondersteuners hebben daar niet altijd tijd voor, en zo bieden 
wij onze ondersteuning vanuit de servicegroep. Er worden 
ook (sport)activiteiten samen gedaan. In het begin was het 
even wennen. Je hebt twee doelgroepen die met elkaar gaan 
samenwerken. Maar in de praktijk blijkt het heel goed op 
elkaar aan te sluiten en zie je mooie en waardevolle interacties 
op ieders eigen manier.”
“Het is mooi om te zien hoe zowel de kookgroep als de 
servicegroep een volwaardige plek binnen de Berken 
innemen”, vindt ook Eefrie. “Zo zie je dat er in tijden van nood 
dingen gebeuren die je anders nooit had kunnen bedenken. 
De Berken is er een nog leukere plek van geworden.”

Jeanet is één van de cliënten

 uit de kookgroep. 

Kok en ondersteuner Eefrie

begeleidt de Kookgroep.

De servicegroep wandelt o.a. met 

cliënten van de zorgintensieve groepen 
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Meubilair krijgt tweede 
leven via online marktplaats
Zozijn verduurzaamt. En niet alleen door het bouwen van energiezuinige locaties 
of het plaatsen van zonnepanelen. Ook op de werkvloer dragen steeds meer 
collega’s een steentje bij met slimme initiatieven, zoals Alex Holster en Wim Tak 
van de facilitaire dienst in Wilp.

Het vraagstuk
Een nieuwe archiefkast aanschaffen? Een hoog-laagbed nodig? Of is de keukentafel aan 
vervanging toe? Neem eerst even een kijkje op de speciaal hiervoor ingerichte pagina 
binnen bestelsysteem Spend Cloud. Je vindt er een overzicht van tientallen meubels en 
andere tweedehands spullen die wachten op een nieuwe gebruiker! 

De initiatiefnemers
Dat zijn Alex Holster (logistiek medewerker) en Wim Tak (manager inkoop en facilitaire 
diensten). Begin 2021 wilden ze een opslagruimte in Twello leegmaken voor een 
verhuizing. Alex: “Toen werd ons duidelijk hoeveel bruikbare spullen daar eigenlijk 
stonden. Bedden, kasten, tafels, noem maar op. Hoe mooi is het als die spullen een 
tweede leven krijgen op een nieuwe locatie?”

De werkwijze
Dan moeten Zozijn-collega’s natuurlijk wél weten wat er allemaal in zo’n opslag ligt. 
Daarom fotografeert Alex alle objecten. Ze krijgen een artikelnummer en verschijnen 
vervolgens met begeleidende productomschrijvingen op een pagina binnen Spend 
Cloud. Een soort Marktplaats dus, maar dan binnen Zozijn. Je ziet in één oogopslag of 
er tweedehands alternatieven zijn als je iets nieuws wilt bestellen!

De duurzaamheidswinst
Onlangs verhuisde een zware archiefkast vanuit de opslag in Deventer naar een 
kantoorruimte op een Zozijn-locatie. Zo’n kast kost al snel duizenden euro’s. Bovendien 
zijn er geen grondstoffen nodig voor een nieuwe kast en eindigt de oude kast niet bij 
het afval. Drie keer winst dus. En dat gebeurt dus regelmatig!

Meedoen?
Hoe meer collega’s weet hebben van het initiatief, hoe meer spullen er binnen Zozijn 
hergebruikt kunnen worden. Alex: “We halen ook graag ongebruikte bedden of 
meubilair dat nog in goede staat is op bij Zozijn-locaties. Die zetten we online; grote 
kans dat het op een andere locatie nog prima dienst doet.”

Op welke manier draag jij of je team bij aan een duurzaam Zozijn? Of heb je 
een mooi idee? Stuur een mail naar duurzaam@zozijn.nl

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!!

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

Martine Bröcker
Coördinerend ondersteuner 
in Doetinchem 
m.brocker@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

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

Teksten en productie

Rick Borkent, Jasmijn Hiemstra, 
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.

Zózijnwijduurzaam


