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Met m&m’s nadenken 
over onvrijwillige zorg

Papierwerk te lijf met 
schrapsessies

Meekijken bij de 
opnames van 
Zozijn TV

Hoe ondersteun 
je cliënten met 
een kinderwens?

Het is 31 december en bij Ivoor - De Hilde in Raalte komt 
het gourmetstel tevoorschijn. Oudjaarsavond betekent 
lekker eten, met cola in plaats van water natuurlijk! 

Normaal is iedereen zo van tafel, maar nu duurt het diner wel 
anderhalf uur. Op het eind is het zelfs even haasten, want er 
staat nog een online bingo op het programma! Bij de koffie 
zijn er oliebollen. En later op de avond een borrelplank met 
zelfgekozen hapjes. Van gehaktballetjes tot verse haring, 
want vanavond is het echt feest. Je zou bijna vergeten dat 
er nog licht vuurwerk moet worden afgestoken. Dat heeft 
ondersteuner Jaap Mulder meegenomen, want ook als je 
aan het werk bent met Oud & Nieuw is het leuk om wat af 
te steken. Rond middernacht verzamelt iedereen zich op de 
tweede verdieping. De klok komt in beeld, de champagnefles 
plopt en dan is het zover: Gelukkig Nieuwjaar! “Het liefst ben 
je natuurlijk thuis met de jaarwisseling, maar het is zeker geen 
straf om te werken”, zegt Jaap. “Rond 1.30 uur ligt iedereen 
op bed en dan slaap ik ook prima. Voor zolang het duurt dan, 
want sommige cliënten zijn de volgende ochtend gewoon om 
7.00 uur wakker.”

Werken tijdens Oud & Nieuw
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ormulieren, checklists, scorelijsten. Je 

ontkomt er niet aan in de zorg, maar 

kan het soms niet een onsje minder? Of is dat 

papierwerk soms niet slimmer te regelen? Daar 

dachten 16 medewerkers van Zozijn onlangs over 

na tijdens een schrapsessie. 

Met een 
schrapsessie 
papierwerk te lijf

Wat is een schrapsessie?
Een schrapsessie is een bijeenkomst waarin je met collega’s 
kijkt tegen welke administratieve taken je aanloopt in je werk. 
Wat kost veel tijd, van welke registratie vraag je je regelmatig 
af: moet dat nu alweer of waarom doe ik dit eigenlijk? Dat 
doe je op een gestructureerde manier, aan de hand van een 
methodiek van Vilans. 

Hoe pak je het aan?
Je begint met een inventarisatieronde. Je schrijft op geeltjes 
welk papierwerk jij als last ervaart. Als iedereen hiermee 
klaar is ga je door naar de volgende stap. Bij elk geeltje stel 
je twee vragen. Is deze taak nuttig of niet? En is deze taak 
efficiënt of niet? Samen plak je de geeltjes op een poster, die 
is onderverdeeld in categorieën: nuttige registraties die goed 
georganiseerd zijn, nuttige registraties die efficiënter moeten, 
onnuttige registraties op teamniveau en onnuttige registraties 
op organisatieniveau. Vervolgens maak je met elkaar een top-
3: wat willen we als eerst aanpakken?

Waarom doe je zo’n schrapsessie?
Het ultieme doel is dat je meer tijd overhoudt voor 
ondersteuning of begeleiding van cliënten. Dat draagt op zijn 
beurt weer bij aan meer werkplezier.

Kan je zelf zo’n schrapsessie organiseren?
Zeker! Op de website van Vilans vind je een toolkit met een 
instructiekaart en posters. Op termijn kun je Zozijn-collega’s 
inschakelen die veel kennis en ervaring hebben met de 
schrapsessies, om een sessie bij jou op locatie te begeleiden.    

Wat zijn tips en aandachtspunten bij zo’n schrapsessie?
“Bij de eerste schrapsessie hebben we in kleine groepjes 
gewerkt. Dat was heel prettig omdat je dan makkelijker 
met elkaar in gesprek gaat”, vertelt Geja Brockötter, één 
van de initiatiefnemers (zie kader). “Het is handig als er ook 
stafmedewerkers aanwezig zijn, zoals iemand van ICT of de 
zorgadministratie. Zij kunnen uitleggen waarom een registratie 
plaatsvindt en meedenken over technische aanpassingen”, vult 
mede-initiatiefnemer Norman Meinen aan. 

Wie gaat er met die punten aan de slag?
Dat spreek je met elkaar af. Bij de eerste schrapsessie is dat de 
werkgroep waarin Geja en Norman zitten. Zij koppelen steeds 
aan de deelnemers terug wat er gebeurt met de punten uit de 
schrapsessie en betrekken de ambulant begeleiders ook bij de 
uitwerking en de oplossingsrichtingen. 

Hoe waren de ervaringen met de eerste schrapsessie?
“Heel positief”, zegt Norman. “Ik wist vooraf niet goed 

Norman Meinen en Geja Brockötter waren betrokken bij de 

eerste schrapsessie binnen Zozijn. 
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wat het zou opleveren, maar er kwam veel boven water. Zo 
bleek bijvoorbeeld dat de communicatie in ONS tussen 
ambulant begeleiders en de zorgadministratie heel omslachtig 
verloopt. We gaan nog dit jaar in overleg met leverancier 
Nedap over een oplossing in ONS. Ook hoorden we dat het 
methodisch werken met een zorgplan veel tijd kost. Daar kan 
het rapporteren met standaarddoelen voor veelvoorkomende 
ondersteuningsvragen van cliënten mogelijk helpen. Het 
ontwikkelen van deze standaarddoelen pakken we in overleg 
met zorgmedewerkers op.” 

Kan alles wat als last ervaren wordt ook veranderd worden?
Nee. Sommige registraties zijn simpelweg nodig. Houd er ook 
rekening mee dat sommige aanpassingen die je graag wilt niet 
mogelijk zijn of veel tijd en geld kosten, bijvoorbeeld omdat er 
binnen en buiten Zozijn veel partijen over moeten meepraten 
en beslissen.

F
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Werken op je best
In je werk is het de kunst om je eigenheid, je 
vaardigheden en talenten in te zetten en tegelijk je 
beperkingen te weten. Je bent immers het meest in 
je kracht als je jouw rol op een persoonlijke manier 
invult en je talenten inzet.

Wij mensen zijn geen ‘losstaande’ individuen. 

Wij zijn zelfstandig én tegelijkertijd in verbinding 

met anderen. Bij leiderschap gaat het erover hoe 

je omgaat met anderen binnen je professionele 

werkzaamheden en welke opkikkers en 

struikelblokken je daarbij tegenkomt. Waarom werk 

je bijvoorbeeld met die ene verwant veel makkelijker 

samen dan met die andere? Hoe ga je er mee om als 

de communicatie stroef verloopt met een collega, 

terwijl jullie een cliënt tot meer begrip van zijn eigen 

leven willen brengen? Wat kun je doen als je bij je zelf 

denkt ‘hoe hebben ze dit beleidsbesluit nou kunnen 

nemen?’

Alle directeuren en managers - en ik als bestuurder 

ook - doen mee aan het leiderschapstraject van 

Zozijn. We leren niet alleen in theorie hoe het 

werkt om open te staan voor anderen, maar doen 

ook oefeningen om te ervaren waar krachten en 

belemmeringen zitten. 

Mijn grote wens is dat elke medewerker dit gaat 

merken! Dat jouw leidinggevende, jij en je team 

oprecht in dialoog gaan over ideeën, vragen, 

dilemma’s en besluiten. 

Er bestaat niet zoiets als ‘de beste manier’ van 

omgaan met de gebeurtenissen die zich in je 

werk en privéleven voordoen. Maar op je best 

kunnen werken is wel de sleutel tot tevredenheid, 

bevlogenheid en professionele resultaten. In teams 

en andere samenwerkingsverbanden is het goed om 

opmerkzaam te zijn voor de verscheidenheid van 

ideeën, overtuigingen en talenten, en met die rijke 

diversiteit verder te bouwen aan de ambities van 

Zozijn.

Peter Vriesema, bestuurder Zozijn
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Zo kwam de eerste 
schrapsessie tot stand 
De schrapsessie is een activiteit die voortkomt uit 
Zozijn Werkt. Een werkgroep met Norman Meinen, 
Geja Brockötter, Henk Loman en Ivo Veldman 
dacht na over het terugdringen van administratieve 
lasten. Daarbij kwamen ze de schrapsessie tegen. 
De schrapsessie wordt door Vilans veel toegepast 
bij zorgorganisaties in heel Nederland. In 
september vond de eerste schrapsessie bij Zozijn 
plaats. Die ging over administratieve lasten voor 
ambulant begeleiders. 

30%
Uit onderzoek van Berenschot blijkt dat  
in de hele VG-sector medewerkers 
gemiddeld bijna een derde van hun tijd  
aan administratieve taken besteden. 
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taan er vacatures open op jouw locatie? 

Denk dan ook eens aan die ene oud-collega 

met wie je altijd prettig samenwerkte. Regelmatig 

keren er medewerkers terug op het vertrouwde 

nest. En soms is een appje het enige wat nodig is 

om iemand enthousiast te maken voor een retourtje 

Zozijn. 

S

Retourtje 
Zozijn: deze 
oud-collega’s
kwamen weer
terug 

‘Het voelde voor 
mij als thuiskomen’ 
Stefan Coenen is coördinerend ondersteuner in opleiding bij 
Het Smidshuis in Wilp
 
“Na zeven jaar voor Zozijn te hebben gewerkt in de 
intensieve begeleiding wilde ik weten of het gras elders 
groener was. Mijn nieuwe baan bleek helaas geen succes. 
Het team waarin ik werkte lag door omstandigheden al snel 
op zijn gat, waarna ik begon als zzp’er. In die functie kwam ik 
in 2018 ook weer terug bij Zozijn. Het voelde als thuiskomen. 

Zozijn is soms net een klein dorp. Zeker als je in de 
nachtdienst werkt. Je komt overal en nergens. Steeds kreeg 
ik dezelfde positieve reacties op mijn terugkomst. Zeker in 
de intensieve begeleiding werkt een bepaald slag volk. Wat 
vrijer, nuchterder en altijd in voor een grap en een grol. Ik 
voelde me meteen weer op mijn plek.

Van mijn tijd buiten Zozijn heb ik geleerd dat ik beter aard 
in loondienst. Je gaat dan meer de diepte in en je kunt 
jouw mening laten gelden in teamvergaderingen. Dat vind 
ik belangrijk. Na bijna drie jaar heb ik ervoor gekozen om 
weer een stap te maken. Binnen Zozijn dit keer. Ik ben vader 
geworden en zocht daardoor iets meer rust en stabiliteit 
in mijn werk. Ik wil nu onderzoeken of een coördinerende 
rol bij mij past en krijg daarvoor de mogelijkheid via een 
aanpassing van mijn bestaande contract. Bevalt het niet, 
dan kan ik daardoor gemakkelijk weer terug naar mijn oude 
functie als specialistisch ondersteuner. Dat is het voordeel 
van zo’n grote organisatie als deze. Je hoeft niet per se weg 
om ander werk te vinden.”

‘Bij Zozijn is alles toch 
wel goed georganiseerd’  
Ellen van Puffelen is coördinerend ondersteuner op de 
Raadhuisstraat in Vorden.
 
“Ik ben in 2008 begonnen als stagiair bij Zozijn en uiteindelijk 
doorgegroeid tot coördinerend ondersteuner. Het grootste 
deel van die periode heb ik in Neede gewerkt. Na al die 
jaren had ik het gevoel dat ik stilstond. Ik wilde mezelf verder 
ontwikkelen en ook ervaren of het beter bij me zou passen om 
overdag te werken.
Eind vorig jaar solliciteerde ik bij een andere organisatie, maar 
dat uitstapje werd niet wat ik ervan verwacht had. Laat ik het zo 
zeggen: ik ben gaan waarderen hoe goed alles binnen Zozijn 
georganiseerd is. Hier zitten de juiste mensen op de juiste 
plekken en zijn alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
helder. Dat geeft ongemerkt heel veel duidelijkheid op de 
werkvloer. Ook de ruimte die je bij Zozijn krijgt om te groeien, 
de dialoog die gezocht wordt en de medezeggenschap die je 
hebt, speelden mee in mijn besluit om in augustus 2021 terug 
te keren bij Zozijn.
Wat me heeft geholpen bij het terugkeren naar Zozijn is ‘het 
zelf mogen ervaren’. Ik heb absoluut geen spijt van de keuze 
die ik heb gemaakt om bij een andere organisatie te kijken. Het 
is goed om zelf te kunnen ervaren dat het gras bij de buren 
niet groener is. Ik heb nu bewust gekozen voor een nieuwe 
uitdaging op een andere locatie. Een nieuwe omgeving, met 
nieuwe collega’s en nieuwe cliënten. Dit geeft me weer energie 
en een open en frisse blik.”

‘Kijk eens verder binnen 
onze organisatie’ 
Masja Meijer is verpleegkundige NAH bij De Leest in Zutphen
 
“Anderen die mijn cv zien worden er misschien wat onrustig 
van. Ik heb behoorlijk wat gejobhopt. Als ik ergens te lang 
zit, gaat het kriebelen. Na een periode als coördinerend 
begeleider VG bij twee woningen op de Markolle in 
Zutphen, nam ik in 2014 afscheid van Zozijn. Ik had al een 
verpleegkundige opleiding afgerond en speelde al langer met 
het idee om mijn hbo-v-diploma te behalen. Iets waar binnen 
Zozijn toen geen mogelijkheid toe was. Dus vertrok ik naar een 
andere organisatie, waar ik mijn hbo-v afrondde.

Sinds december 2020 ben ik terug op het oude honk. 
Letterlijk, want ik werk in hetzelfde gebouw. Alleen is hier 
nu een gloednieuwe locatie voor een NAH-doelgroep 
gerealiseerd. Die combinatie – de opstart van een locatie, een 
voor mij nieuwe doelgroep én als verpleegkundige werken op 
één locatie – was een uitdaging die ik niet kon laten schieten.
Dat ik Zozijn als organisatie al ken, is een groot voordeel. Ik 
kon mijn oude netwerk direct inzetten, want veel oud-collega’s 
zijn er nog. Het voelt ook prettig om terug te zijn. Ik heb veel 
rondgekeken en Zozijn springt eruit als een laagdrempelige, 
menselijke organisatie. Dat rondkijken kan ik overigens 
iedereen aanraden. Buiten Zozijn, maar zeker ook binnen onze 
organisatie. Als stagebegeleider druk ik studenten dat ook op 
het hart: kijk rond op andere locaties en bij andere functies. 
Misschien vind je het niks, maar het kan ook dat je een totaal 
andere loopbaan ontdekt.”

“Zozijn springt 
eruit als een 

laagdrempelige, 
menselijke 

organisatie” Delen is fijn! 
Veel mensen zoeken niet zelf actief naar vacatures, maar 

staan wel open voor een nieuwe baan. Jij kan ze helpen. 

Deel bijvoorbeeld eens een vacature via social media of 

stuur een oud-collega eens een appje. Zo’n tip van iemand 

die je kent werkt ook nog eens beter. Je vindt alle vacatures 

op werkenbij.zozijn.nl/vacatures.
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Zozijn TV is vandaag te gast in het gemeentehuis in Didam. 
Zozijn-cliënten en mensen die een zetje in de rug nodig 
hebben op de arbeidsmarkt runnen hier samen het Werkcafé. 
Dat is de naam van de kantine waar ze broodjes, soep en ander 
lekker eten klaarmaken en serveren aan medewerkers van 
gemeente Montferland. Een unieke manier van dagbesteding, 
die bést wat meer aandacht mag krijgen, vindt coördinerend 
ondersteuner Cora Koenders. 
Daarom zijn de (bescheiden) camera’s van Margreeth en 
collega Marlon Reuvers deze maandag gericht op de cliënten 
én het werk dat ze hier doen. “Sta ik zo goed?”, vraagt Marieke 
terwijl ze plaatsneemt achter de balie met smoothies en 
belegde broodjes. Priscilla gaat naast haar staan, Sin Huy blijft 
liever op de achtergrond. “Ik tel tot drie, en dan mag je gaan 
praten”, moedigt Margreeth haar aan. 

In twintig minuten klaar
Na pakweg 20 minuten filmen staat alles erop en kunnen de 
cliënten weer verder met hun werk. Het was leuk, vonden 
ze. En helemaal niet moeilijk. Want wie heeft er nou meer 
verstand van alles wat hier gebeurt dan zijzelf? Wel willen 
ze graag weten wanneer het filmpje online komt. Want dat 
willen ze natuurlijk graag zien, net als hun ouders, vrienden en 

arieke doet haar haar even netjes. Priscilla moet nog even bijkomen van een lachbui en trekt dan 

een serieus gezicht. Ze mogen voor de camera van Zozijn TV uitleggen welke broodjes ze serveren 

in het Werkcafé. Als volleerde presentatoren steken ze hun verhaal af. “Top gedaan”, steekt cameravrouw 

Margreeth Maarsingh haar duim omhoog, “zullen we nu even in de keuken gaan filmen?” 

M

familie. En dat is precies de bedoeling van Zozijn TV, vertelt 
Margreeth: laten zien wat er allemaal gebeurt op de diverse 
Zozijn-locaties. 
Het idee werd geboren tijdens het begin van de 
coronaperiode, in maart 2019. Locaties werden 
noodgedwongen gesloten, veel cliënten kwam thuis te zitten. 
Zes enthousiaste Zozijn-collega’s besloten onder de naam 
Zozijn TV elke twee weken een aflevering van zo’n tien minuten 

Zozijn TV zet cliënten en 
locaties in de spotlights

te delen via de website, Instagram en Facebook, waarin 
cliënten iets vertellen en nieuwtjes worden uitgewisseld. Met 
minimale middelen, want meer dan een mobiele telefoon, 
een greenscreen en een ringlicht is er niet nodig, vertelt 
Marlon. “De respons was eigenlijk meteen positief. Cliënten en 
verwanten gaven aan dat ze het heel leuk vonden om op deze 
manier Zozijn-breed geïnformeerd te worden.”
 
Tips voor items welkom
Dat ondersteuner Cora namens het Werkcafé contact 
opnam met Zozijn TV is eigenlijk het ideale scenario, vertelt 
Margreeth. “De begeleiders en ondersteuners weten als geen 
ander wat er speelt op een locatie. Een expositie, een gezellig 
beweeguurtje, een cliënt met een favoriete bezigheid, een 
bezoekje aan de Intratuin. Of zoals hier in Didam, waar er best 
wat meer aandacht mag komen voor het Werkcafé. Daar komen 
we graag voor langs.”
Nog handiger is het natuurlijk als collega’s zelf een foto of 
filmpje aanleveren. En zo heel lastig is dat echt niet, vertelt 
Marlon. “We mailen graag een document waarin tips staan 
om een goed filmpje te maken. Horizontaal filmen, letten op 
bijgeluiden, voldoende licht. Dat soort dingen.” Het initiatief 
voor Zozijn TV bleef niet lang onopgemerkt en werd vorig jaar 
beloond met de Zozijn Vindingrijkheidsprijs, “Daar zijn we heel 
erg trots op, en het moedigt ons ook aan om te kijken hoe 
het na 2,5 jaar nog beter en leuker kan. Wie zijn onze kijkers, 
hoe bereiken we hen optimaal? Een aantal studenten van de 
Hogeschool Saxion doet hier momenteel onderzoek naar en 
met de uitkomsten gaan we zeker ons voordeel doen.”

Rimpels
Het is half september, woensdagmiddag, een uur of 
drie. Gebons op het raam. Ik hoef niet te kijken om te 
weten wie er door het raam gluurt. 

Het is een cliënt die vóór corona op mijn 

dagbestedingsgroep werkte. Toen alles dicht ging 

maakte ik een deal met haar. Ze zou elke week langs 

komen om de melk- en yoghurtdopjes op te halen, voor 

een goed doel. Mooi klusje voor haar en voor mij een 

wekelijks pretmoment, want ze is zo leuk! Meestal.

Ik doe de deur voor haar open. Ze komt even horen hoe 

mijn vakantie is geweest. Van tevoren had ze zich druk 

gemaakt of ik wel veilig zou zijn. Ze had op het nieuws 

gezien dat er stukken snelweg wegspoelden en had me 

gevraagd liever maar niet weg te gaan. Lief, maar ik ging 

toch, met de verzekering dat ik voorzichtig zou zijn. Nu 

wil ze alles weten. Ik vertel haar over het slapen in de 

tent, lekkere Italiaanse restaurantjes en warm weer. 

Ze beluistert het met afgrijzen. Slapen in een tent! 

Waarom zou je? Uit eten duurt lang en is toch hartstikke 

duur? En warm weer, daar kan ze niet tegen. En ‘s avonds 

dan, wil ze weten. Ik babbel wat over wijntjes drinken, 

spelletjes doen, sterren kijken en een tv-loze vakantie. 

Haar kaak ligt nu bijna op de grond. DRIE WEKEN 

STERREN KIJKEN?! Ik ben duidelijk niet goed snik.

‘Enne, ook nog een beetje van dattum?’ vraagt ze terwijl 

ze met haar hand een suggestieve beweging maakt. Als 

ik iets te lang nadenk over het meest geschikte antwoord 

zegt ze: “Laat maar, ik weet genoeg.” Dan pakt ze met 

beide handen het vel rond mijn middel vast. “Zooooo, je 

bent ook aangekomen”, roept ze grijnzend. Hoog tijd dat 

ze weer vertrekt. Als ik haar de zak met dopjes aanreik, 

(“Zo weinig maar?”) stapt ze weer op haar fiets. Voor ze 

wegrijdt draait ze zich nog één keer om. “Je hebt er ook 

wat rimpels bij gekregen, je wordt oud!” Ik doe gauw de 

deur dicht. Tot volgende week maar weer.

Cherry Barto is ondersteuner op dagcentrum De 
IJsselvallei in Wilp

Naam: Marlon Reuvers-Vriezekolk
Functie: Teamleider Zozijn School
Rol bij Zozijn TV: Presentatie en teksten 

Naam: Ivo Veldman
Functie: Coördinator Zorglab
Rol bij Zozijn TV: Organisatie, opnames en 
montage

Naam: Kim de Groote 
Functie: Coördinator Vrije Tijd en Verzorgende 
op de Post
Rol bij Zozijn TV: Opnames

Naam: Marc Boland
Functie: Coördinerend Pedagogisch 
Ondersteuner
Rol bij Zozijn TV: Montage

Naam: Margreeth Maarsingh
Functie: Communicatieadviseur
Rol bij Zozijn TV: Opname presentatie Marlon, 
teksten en camerawerk

Team Zozijn TV
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Volgende opnames bij jou?
Zozijn TV is altijd op zoek naar leuke items. Dus 

hebben jullie nieuws of iets leuks, bijzonders of moois 

te delen op jullie locatie? Of kennen jullie een cliënt 

met een speciale hobby of iets dat hij/zij graag doet? 

Laat het weten via zozijntv@zozijn.nl.

Naam: Guido Buizert
Functie: Ondersteuner keuken DC De 
Regenboog en teamlid Innovatieteam Zorglab
Rol bij Zozijn TV: Montage en raadsels
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at doe jij als je een vakinhoudelijke vraag 

hebt over je werk? Je kunt natuurlijk 

even Googelen, maar nog veel makkelijker is 

om de vernieuwde pagina’s van de kennis- en 

expertiseteams op MijnZozijn te bekijken.

W

Zozijn heeft negen van zulke teams. Ze houden zich bezig 
met (1) decubitus, (2) alcohol & drugs, (3) suïcidaal gedrag, 
(4) valpreventie, (5) eten & slikken, (6) seksualiteit, intimiteit & 
relaties, (7) palliatieve zorg, (8) slapen en (9) pijn. Elk team heeft 
een eigen pagina op MijnZozijn en recent kregen veel van deze 
pagina’s een update.

Makkelijker dan Googelen
Op de pagina’s vind je bijvoorbeeld samenvattingen en 
inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, handige tools die 
je kunt gebruiken of artikelen met best practices van andere 
zorginstellingen. “Al deze informatie is afgestemd op onze 
doelgroepen en getoetst aan de visie van Zozijn. Dat scheelt 
je veel tijd. Je hoeft namelijk niet meer zelf alle zoekresultaten 
in Google te lezen en te beoordelen. Verder hebben de 
kennisteams de kennis al makkelijk toepasbaar gemaakt voor 
jou”, zegt Femmelien Blom, beleidsadviseur ZAB. 

Inschakelen van kennis- en expertiseteams
Op MijnZozijn vind je ook de contactgegevens van de 
kennis- en expertiseteams. Een expertiseteam bestaat 
uit medewerkers van Zozijn met specialistische kennis en/
of praktijkervaring, die je inschakelt voor gerichte vragen. 

Meer vakkennis 
op MijnZozijn

Met wat voor doelgroep werk je en wat zijn hun 
ondersteuningsvragen? 
Als coördinerend ondersteuner begeleid ik acht uur per 
week cliënten op de dagbestedingslocatie het Werkcafé in 
het gemeentehuis in Didam. Als jobcoach help ik zestien 
uur per week cliënten richting een reguliere baan. In 
beide gevallen gaat het om mensen met een relatief hoog 
ontwikkelingsniveau. Ik denk met hen mee over wat ze kunnen, 
waar hun talenten liggen en waar ze blij van worden. Samen 
onderzoeken we de opleidingsmogelijkheden via de Zozijn 
School of de mogelijkheden voor een passende werkplek, of 
dat nou betaald is of onbetaald. 

Hoe ziet je werkdag eruit?
Geen enkele dag is hetzelfde. Mijn acht uur in het Werkcafé 
zijn niet op een vaste dag, en de afspraken die ik als jobcoach 
heb plan ik zelf in. Als ik een cliënt moet inwerken kan het 
zo zijn dat ik een week met hem of haar meeloop op een 
nieuwe werk- op dagbestedingsplek. Of ik ga een dagje 
mee, bijvoorbeeld als een cliënt ergens tegenaan loopt. 
En natuurlijk onderhoud ik mijn contacten met de diverse 
bedrijven en organisaties waar cliënten werken. Elke week is 
weer anders.

Wat geeft jou energie in je werk?
Als cliënten plezier hebben in het werk dat ze doen. Dat is 
heerlijk om te zien. En ik vind het ook geweldig om te zien 

‘Geweldig als iemand 
vooruitgang boekt’

In het kort
Naam: Cora Koenders
Functie: Coördinerend ondersteuner 
(Werkcafé Didam) en jobcoach 
Werkt bij Zozijn sinds: 2005

ij Zozijn heb je ruim 2500 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

als iemand vooruitgang boekt en zich ontwikkelt. Hier in 
het Werkcafé is er bijvoorbeeld een meisje dat in de nabije 
toekomst graag een betaalde baan wil. Samen gaan we 
kijken wat ze nodig heeft om verder door te kunnen groeien. 
En wat me minder energie geeft? Dat is de administratieve 
rompslomp die met mijn werk gepaard gaat. Maar dat zullen 
veel collega’s herkennen denk ik.

Wat raakt je in het contact met cliënten? 
In positieve zin denk ik dan aan de waardering die cliënten 
krijgen voor het werk dat ze doen. Zoals hier, in het Werkcafé, 
waar Zozijn-cliënten elke dag voor een heerlijke lunch zorgen 
voor de mensen die werken op het gemeentehuis. Ze krijgen 
regelmatig complimenten voor het lekkere eten dat ze 
bereiden en dat geeft hen heel veel werkplezier. Daar geniet 
ik elke keer weer van.

Hoe is het werk veranderd sinds je begonnen bent?
Ik werk nu 21 jaar binnen Zozijn en ervaar dat met 
veranderende regelgeving ook mijn werk verandert. 
Er worden andere eisen gesteld aan rapportages, de 
administratieve taken zijn gegroeid. Dat heeft impact op de 
besteding van je uren. Maar de basis is hetzelfde gebleven: de 
zorg voor cliënten zo goed mogelijk vormgeven, met humor 
en aandacht voor iedereen persoonlijk. En dat is precies 
waarom ik dit werk al zo lang doe en leuk vind!

Ook kun je ze casussen voorleggen. Een mooi voorbeeld 
is het expertiseteam palliatieve zorg, dat jouw team kan 
ondersteunen als een cliënt ongeneeslijk ziek is. Ook aan 
een kennisteam mag je altijd vragen voorleggen. Aanvullend 
houdt zo’n kennisteam zich ook bezig met bijvoorbeeld 
beleidsontwikkeling. Hoe kijken we bijvoorbeeld bij Zozijn 
aan tegen seksualiteit, intimiteit en relaties en wat hebben 
medewerkers nodig om cliënten op dit thema zo goed 
mogelijk te ondersteunen?

Team Vakkennis & Innovatie
De kennis- en expertiseteams maken tegenwoordig op hun 
beurt deel uit van een groter team: het team Vakkennis 
& Innovatie. Daarin komen zorgtechnologie, innovatie, 
onderzoek, kennis en expertise bij elkaar. “We merkten dat 
verschillende collega’s met dezelfde thema’s bezig waren. 
Neem slapen. Daarvoor kun je aankloppen bij het slaapteam, 
maar ook bij het Zorglab dat verstand heeft van technologie 
die kan bijdragen aan een betere nachtrust. Door samen 
te werken en informatie te delen in het team Vakkennis & 
Innovatie kunnen we nóg beter inspelen op wat medewerkers 
van ons nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.”

Nieuw: kenniscafés 
Vanaf het voorjaar van 2022 kan je ook 
laagdrempelig nieuwe vakkennis opdoen 
tijdens kenniscafés. Dat zijn informele 
kennisbijeenkomsten waar telkens één thema 
centraal staat. Je kunt bijvoorbeeld denken 
aan een kenniscafé over decubitus, met een 
demonstratie over wondverzorgingsmateriaal. 
Of een bijeenkomst met een externe expert op 
het gebied van suïcidaal gedrag. Tijdens een 
kenniscafé ontmoet je collega’s 
die op andere locaties werken 
en kun je onderling ervaringen 
uitwisselen. Zozijn stelt uren 
beschikbaar voor deze 
bijeenkomsten, deelname 
zal straks in overleg met je 
manager plaatsvinden.
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Stel: je werkt op een groep en één van de cliënten is tot over 
de oren verliefd. Je vermoedt dat er weleens sprake kan zijn 
van onbeschermde seks. Terwijl deze cliënt niet goed in staat 
is om de mogelijke gevolgen daarvan te overzien. Wat doe je?

Ongewenst?
Een onbedoelde zwangerschap die door een cliënt als 
ongewenst wordt ervaren, heeft een enorme impact op diens 
leven. Daarom is het belangrijk om met cliënten in gesprek 
te gaan over een mogelijke kinderwens, seksualiteit en 
anticonceptie. 
“Niet iedereen vindt dat even makkelijk”, weet Maaike Baars, 
beleidsmedewerker Kind- & Jeugd en de regio Achterhoek/
De Liemers. “Waar de één heel vrij over seks en intimiteit 
praat, vindt de ander dat lastig. Bijvoorbeeld door opvoeding, 
religie of eigen ervaringen met seksualiteit. Dat geldt zowel 
voor medewerkers als voor cliënten. Alleen, er niet over praten 
betekent natuurlijk niet dat ook het niet gebeurt. En je wilt 
niet dat een cliënt verkeerd geïnformeerd of zelfs helemaal 
onwetend is. Daarom moeten we het onderwerp niet uit de 

en open gesprek voeren over seks en een 

eventuele kinderwens is niet altijd makkelijk, 

maar wel cruciaal voor het maken van een bewuste 

keuze. De aandachtsfunctionaris helpt daarbij. 

E

weg gaan. Bespreek met je team wat dit thema met jullie doet 
en of je iets nodig hebt om met een open houding dit gesprek 
te kunnen voeren.”

Nu niet zwanger
Om medewerkers te ondersteunen bij het voeren van een 
open en eerlijk gesprek met cliënten, is er aansluiting gezocht 
bij het GGD-programma ‘Nu niet zwanger’. Inmiddels zijn er 
acht aandachtsfunctionarissen opgeleid wiens doel het is om 
seksualiteit, kinderwens en anticonceptie op de agenda te 
zetten. Wanneer medewerkers vragen hebben rondom deze 
thema’s en het voeren van dit gesprek dan kunnen ze bij deze 
aandachtsfunctionarissen terecht
Vera Tieben, coördinerend ambulant begeleider is één 
van hen. “Ik schrok toen ik hoorde hoeveel onbedoelde 
zwangerschappen er zijn onder kwetsbare doelgroepen in ons 
land. Meestal wordt iemand per ongeluk zwanger omdat er 
geen passende anticonceptie wordt gebruikt of doordat die 
verkeerd wordt gebruikt. Of iemand staat er gewoon niet bij 
stil dat er risico’s zijn verbonden aan 

Hoe ga je om 
met cliënten 
met een 
kinderwens?

Tips voor een goed gesprek
• Bied zorg of hulp op een manier die aansluit bij de 

ander. Maak verbinding (Presentietheorie). 

• Pas je verhaal aan op de cliënt. De één heeft het 

liefst een begripvolle reactie, de ander wil vooral 

duidelijkheid. 

• Tips geven mag, een keuze opleggen niet.

• Laat de cliënt liever zelf bewust worden van 

eventuele tegenstrijdigheden in zijn of haar denken.

het hebben van seks. Goede voorlichting is dan ook 
ontzettend belangrijk.”

Bewuste keuze
Hierin zag Vera een roeping voor zichzelf. “Ik ben altijd 
geïnteresseerd geweest in ethische kwesties en cliënt en 
kinderwens is er zo één. Wat ik mooi vond aan het programma 
‘Nu niet zwanger’ is dat het de insteek heeft om cliënten 
zélf een weloverwogen beslissing te laten maken rond hun 
kinderwens. Als begeleider schiet je al snel in de actiedrang. 
Je wilt voorkomen dat iemand onbedoeld zwanger wordt en 
dringt dan mogelijk iets te hard aan op anticonceptie. Terwijl 
je die kinderwens wel degelijk serieus moet nemen. 

“Een kinderwens is een oergevoel”, erkent ook Maaike. “Het 
is belangrijk dat je dat onderkent en dat je als begeleider 
aandacht hebt voor de emoties en leefwereld van de cliënt. 
Want misschien is het krijgen van een kind nu geen goed idee, 
maar op termijn wel. En wat is daar dan voor nodig? Het kan 
ook zijn dat de cliënt niet beseft wat het écht inhoudt om een 
kind te krijgen. Of dat die diegene verkeerd of zelfs helemaal 
niet is voorgelicht. Zo heb ik ooit een cliënt gekend die de 
prikpil weigerde, omdat ze bang was voor een chip waarmee 
ze in de gaten gehouden zou worden. Het gevolg was dat ze 
niets gebruikte, terwijl ze toch echt geen kinderen wilde. Wat 
de situatie ook is, het is belangrijk dat je het gesprek aangaat. 
Want met begeleiding en gesprekken krijg je preventief veel 
voor elkaar. Maar belangrijker nog, je geeft cliënten de regie 
om te beslissen over hun eigen lichaam en leven.”

Vraag of advies?
Neem contact op met de één van de aandachtsfunctionarissen. 
Je vindt hun contactgegevens op MijnZozijn onder de tegel 
Seksualiteit, intimiteit en relaties.

Het schip loopt 
bijna vast, welke 
koers gaat Lisa varen?
“Dit jaar kon ik mijn verjaardag wel vieren! Ik werd vorige 
maand 60 en heb flink bijgekletst met m’n vrienden. Ik 
raakte in een goed gesprek met mijn vriendin Lisa over haar 
kleinkind en haar werk bij Zozijn. Ze liet me een paar heel 
schattige foto’s zien van haar kleinzoon, Mika, waar ze sinds 
een jaar wekelijks een dag op past. Ze vindt zowel haar 
werk als het oppassen erg leuk, maar ze merkte dat 4 dagen 
werken en 1 dag oppassen te veel energie van haar vroeg.”

De titel van onze vorige column was “De wind kun je 

niet veranderen, maar de zeilen zet jezelf”. Maar hoe 

zet je die zeilen dan zelf? Het klinkt simpel maar dat is 

het niet altijd. Je bent ooit begonnen als medewerker 

van Zozijn en gedurende het dienstverband wil je kennis 

en vaardigheden up-to-date houden. Omstandigheden 

kunnen veranderen, zoals bijvoorbeeld het krijgen van 

kinderen, je eigen gezondheid, de zorg voor je ouders of 

voor je geliefde. Het is dan een hele uitdaging om alles 

goed op koers te houden. Wanneer dit aan de orde is en je 

bijvoorbeeld (tijdelijk) minder wilt werken, ga dan proactief 

in gesprek met je leidinggevende. Wanneer je zélf denkt 

en zoekt in mogelijkheden en daarover in gesprek gaat, 

zal je leidinggevende graag meedenken en faciliteren in 

oplossingen. 

Je kunt het bespreken in een R&O-gesprek, maar daar 

hoef je niet op te wachten! Je kunt ook op een ander 

moment in gesprek gaan met je leidinggevende. Vraag 

gerust om een gesprek. Denk van tevoren na over je 

situatie en welke mogelijkheden je zelf ziet om de koers 

aan te passen aan je omstandigheden.

“Gisteren heb ik nog gebeld met Lisa en gevraagd naar 
haar werk-privébalans. Ze vond het lastig om in gesprek 
te gaan met haar leidinggevende, omdat deze net nieuw 
was. Toch heeft ze gevraagd om een afspraak. Lisa had ooit 
bedacht om haar PBL-uren allemaal op te sparen, om dan 
eerder met pensioen te gaan. Maar in overleg met haar 
leidinggevende heeft ze besloten om haar PBL-uren nu al 
gedeeltelijk op te nemen. Ze neemt wekelijks een aantal 
PBL-uren op, zodat ze 3 dagen werkt, 1 dag oppast en ook 
nog 3 dagen heeft waarop ze geen verplichtingen heeft. 
Lisa is er erg blij mee! (en Mika ook!).”

Deze column is van de P&O-adviseurs van Zozijn.  
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Opfrisbeurt voor 
dienstencentrum in Wilp
Het dienstencentrum in Wilp ondergaat vanaf begin 
februari 2022 een opfrisbeurt. Dat is nodig om technische 
redenen, omdat kantoorgebouwen per 1 januari 2023 ten 
minste energielabel C moeten hebben.

In bijna het hele gebouw komt nieuwe ledverlichting, wordt 

de vloerbedekking vervangen en wordt er gesausd. Ook 

komt er een nieuw koelsysteem. Tijdens de werkzaamheden, 

die tot en met mei, uiterlijk juni 2022 duren, is bijna het 

hele pand leeg. Alleen de Fliertezaal en Noordijkzaal op de 

begane grond, de Gasterij, de Servicedesk en de receptie 

blijven toegankelijk, maar wel via een alternatieve ingang. De 

receptie verhuist tijdelijk naar een andere plek. De collega’s 

van de centrale nachtdienst hoeven niet te verhuizen.

Alle werkplekken en vergaderruimtes op de eerste en tweede 

verdieping zijn tussen februari en juni niet bruikbaar. Voor 

PV switcht weer naar
online activiteiten
De personeelsvereniging van Zozijn zet de komende 
maanden weer in op online activiteiten. De eerste vond 
onlangs al plaats. 

De kerstworkshops gingen namelijk dit jaar thuis door. 
Medewerkers en vrijwilligers die zich hadden aangemeld voor 
deze activiteit kregen een DIY-pakket opgestuurd, met een 
instructie én een lekkernij. 

Arnoud
We zitten in zijn appartement: Arnoud, zijn ouders 
en ik. Het is even stil, na een lang gesprek over het 
verslag dat ik heb geschreven. Moeder bladert nog 
wat, herleest hier en daar een paar zinnen.

Toen we een paar maanden geleden het voorstel 

deden om nieuw diagnostisch onderzoek te doen, 

wilde Arnoud dat graag. Zijn ouders stonden echter 

niet te springen. Warme, betrokken, maar ook kritische 

mensen. Ook nu, tijdens de bespreking, waren er veel 

vragen. En dat mag, dat is goed. Sterker nog: dat is 

voor mij juist de reden om een verslag te bespreken in 

plaats van toe te sturen. “Als u nog vragen heeft, hoor 

ik het graag”, vind ik te makkelijk.

Moeder slaat langzaam het verslag dicht en kijkt me 

aan. Ik zie tranen in haar ogen. Ze zegt: “Ik zie nu dat 

we te bang zijn geweest. Dit verslag is zo herkenbaar. 

En het is positief geschreven. Daar hebben we in het 

verleden hele andere ervaringen mee. Dat hield me 

tegen.”

Ik voel het oude zeer bijna tastbaar in de kamer 

hangen. Haar eerlijkheid is voor mij misschien wel 

het grootste compliment. Het gaat immers over het 

belang in ons vak om zorgvuldig te zijn, je woorden 

te wegen. Omdat die woorden 

gelezen worden door een vader 

of een moeder. Omdat je iets 

zegt over hun kind, hoe oud hij 

inmiddels ook is. Arnoud troost zijn 

moeder met een zakdoekje. Het 

was een mooi gesprek.
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Deel je tips voor activiteiten
Heb jij ideeën voor online activiteiten? Deel ze dan met de 
PV via personeelsvereniging@zozijn.nl. Houd je mail ook 
in de gaten voor updates van de personeelsvereniging. 
Vrijwilligers ontvangen deze updates via de 
vrijwilligerscoördinator.

Nathalie is vrijwilligster op dagbestedingslocatie de Lockhorst 
in Didam. Vier keer per week leest zij cliënten voor. “Ik vind 
het geweldig! Voorlezen is echt mijn talent. In de eerste 
weken dat ik dit deed, kreeg ik veel complimenten en vaak 
te horen dat ik het zo goed doe. Dat komt omdat ik zelf erg 
van lezen houd en mij ook echt inleef in het verhaal. Daardoor 
neem ik mijn luisteraars mee. Dat zie ik aan hun reacties en 
gezichtsuitdrukkingen, bijvoorbeeld wanneer het spannend 
wordt.”

Iedere groep zijn eigen boek
De boeken die Nathalie voorleest, zoekt zij zelf uit en 
bespreekt ze vervolgens met de begeleiding. “De ene groep 
houdt van spannend, dan lees ik bijvoorbeeld ‘De Griezelbus’ 
van Paul van Loon voor. De andere groep houdt meer van 

anneer Nathalie Nijboer begint met 

voorlezen, wordt het muisstil. Sommige 

cliënten hangen aan haar lippen, terwijl andere 

cliënten rustig verder gaan met hun puzzel of lego. 

Ieder geniet op zijn of haar eigen manier van de 

voorleesmomenten.

W een avonturenverhaal en lees ik het boek Oplilopie van Clinty 
Thuijls voor. De keuzes van boeken pas ik daarop aan.”

Niet achter de geraniums
Nathalie doet al ruim 3 jaar vrijwilligerswerk. Eerst als 
gastvrouw in het Rijnstate ziekenhuis en sinds 2021 als 
vrijwilligster bij Zozijn. “Tijdens mijn geboorte heb ik 
zuurstofgebrek gehad. Hierdoor heb ik moeite met structuur 
aanbrengen, overzicht houden en meerdere dingen 
tegelijk doen. Daarom krijg ik zelf ook hulp met ambulante 
begeleiding van Zozijn. Ik werkte in administratieve functies, 
dat vond ik leuk maar ik moest altijd wel op mijn tenen lopen. 
Daardoor kreeg ik een zware burn-out en ben ik uiteindelijk in 
2017 afgekeurd.”
“Ik wil echter niet achter de spreekwoordelijke geraniums 
zitten. Dat is niets voor mij. Ondanks dat ik geen betaald werk 
meer kan doen, kan en wil ik me toch graag nuttig maken 
en van betekenis zijn. Ik ben hierover met mijn ambulant 
begeleider in gesprek gegaan. Omdat lezen mijn passie 
is, leek het mij leuk om voor te lezen. Via haar ben ik bij 
dagbestedingscentrum Lockhorst terecht gekomen. Cliënten 
zijn iedere keer blij om mij te zien en genieten wanneer ik 
voorlees. Dat geeft mij veel voldoening en positieve energie.”

Ken jij een cliënt die ook vrijwilligerswerk bij Zozijn wil doen? 
Neem dan contact op met vrijwilligerscoördinator Marjolijn 
Ober om de mogelijkheden te bespreken. Je kunt haar 
bereiken via m.ober@zozijn.nl of 06 – 52766092

Nathalie is cliënt
én vrijwilliger

Droomuitjes en 
vrijwilligersvideo’s 
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor Zozijn. In 2021 
hebben we ze extra bedankt en in het zonnetje 
gezet, vanwege het Jaar van de Vrijwilliger. 
Dat deden we met een speciale nieuwsbrief 
voor vrijwilligers en filmpjes waarin vrijwilligers 
hun verhaal delen. Bekijk ze op www.zozijn.nl/
vrijwilligers. Verder vinden volgend jaar nog de 
droomuitjes plaats. Dat zijn uitstapjes waarmee 
een cliënt een vrijwilliger bedankt of waarbij de 
vrijwilliger en de cliënt samen genieten van iets 
wat een cliënt al lang samen wil doen.

Vier keer per week leest Nathalie voor op dagbestedingslocatie 
De Lockhorst in Didam. “Dit is echt mijn talent!”

medewerkers die niet of gedeeltelijk thuis kunnen werken, 

worden alternatieve werkplekken en vergaderruimtes 

gecreëerd, o.a. aan de Weversboschweg 4, Kasteelweg 9 

en Lathmerweg 7G. Houd MijnZozijn in de gaten voor meer 

informatie over de opfrisbeurt. Voor vragen kan je terecht bij 

Jos Teunissen, projectleider vastgoed.

Janine Berger is gedragswetenschapper bij Zozijn.
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e grens tussen de bescherming van kinderen en jongeren en de beperking van hun vrijheid? Die is 

flinterdun. Met een bakje m&m's als vertrekpunt gaan gedragswetenschapper Mirjam Roemer en 

haar collega's in gesprek met Zozijn-medewerkers op kinderdagcentra en ambulant begeleiders die werken 

op scholen of in gezinnen. 

Heb jij jonge kinderen? Dan staat er waarschijnlijk bij jou aan 
tafel een stoel met een blad en een beugel. Handig, want zo 
blijft je peuter netjes zitten tijdens het eten. Bovenaan de trap 
zitten traphekjes, om te voorkomen dat je kind naar beneden 
rolt. En waarschijnlijk gebruik je ook een babyfoon of camera 
om je kleintje in de gaten te houden.
Allemaal maatregelen om je kind te beschermen, maar 
die houd je niet hun leven lang in stand. Als je kinderen 
opgroeien, krijgen ze als het goed is steeds een beetje meer 
eigen regie en vrijheid. Eerst gaat de beugel van de stoel, dan 
het traphekje van de muur en het zou raar zijn als je op hun 
16e nog zou bepalen hoeveel hapjes van hun bord ze moeten 
eten. 

Wet zorg en dwang (Wzd)
Kortom: als opvoeder zoek je steeds naar de balans tussen 
bescherming en vrijheid. En dat is eigenlijk precies ook wat de 
nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) vraagt van professionals die 

met kinderen en jongeren werken, geeft Mirjam aan. Je geeft 
zoveel vrijheid als kan, passend bij de ontwikkelingsleeftijd 
van het kind. En moet je die vrijheden beperken om het kind 
of anderen in zijn of haar omgeving te beschermen? Dan doe 
je dat zo kort mogelijk en op de minst ingrijpende manier. 

Daar komen de m&m’s om de hoek. De gekleurde snoepjes 
zijn een mooi geheugensteuntje voor Zozijn-medewerkers. Die 
helpen om je regelmatig af te vragen: als ik iemand probeer 
te beschermen, kan het dan niet wat minder en milder (m&m)? 
Mirjam: “Op kinderdagcentra wordt bijvoorbeeld ook vaak 
gewerkt met hekjes, waardoor kinderen niet naar de gang 
kunnen. Maar doen ze dat eigenlijk wel als je het hekje 
weghaalt? En als het gebeurt, hoe erg is dat dan? Welk gevaar 
lopen ze dan? Is het bijvoorbeeld niet voldoende als alleen de 
buitendeur van het kinderdagcentrum op slot zit, zodat ze niet 
onder een auto kunnen komen op de drukke weg naast het 
kinderdagcentrum?”

Kan het een beetje 
minder of milder?

Wzd-praktijkcasus
Vanaf 2020 geldt de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet 
zorgt ervoor dat mensen met een beperking zo min mogelijk 
zorg krijgen die tegen hun wil ingaat. Elke ZO! kijken we 
naar een casus: welke keuzes zijn er gemaakt en waarom?

Wat was het vraagstuk?
Iemand stevig vastpakken, vastzetten in een rolstoel of met 
ledematen fixeren aan het bed. Dat klinkt naar, maar soms 
ontlenen cliënten daar veiligheid aan. Bijvoorbeeld omdat ze 
dit al jarenlang gewend zijn. Ook voor medewerkers kan het 
spannend zijn om zulke maatregelen af te bouwen, omdat ze 
gezien hebben dat een cliënt zichzelf, medebewoners of een 
medewerker verwondt. 

Hoe is er afgebouwd?
In Wilp kwam een cliënt wonen die al sinds zijn jeugd 
gewend was aan volledige fixatie. Voor deze cliënt is opnieuw 
onderzoek gedaan volgens het principe van BEN-in-de-
omgeving. Wie is de cliënt en hoe kunnen we betekenis geven 
aan zijn gedrag bij hoge spanning en controleverlies? Het 
team werkte daarin samen met een gedragswetenschapper, 
een SI-therapeut, een speltherapeut, een logopedist, een 
ergotherapeut, de AVG-arts en een psychiater. Ook de 
samenwerking met de ouders speelde een belangrijke rol.

Welke stappen zijn er gezet?
Langdurige fixatie verandert de manier waarop je lichaam, je 
omgeving en de mensen om je heen ervaart. Daarom is met 
deze cliënt gewerkt aan het leren kennen van zijn lichaam, het 
ervaren van prikkels vanuit de omgeving en de wisselwerking 
in het contact met anderen. Niet pushen, maar meebewegen 
en van daaruit richting geven. Theraplay in combinatie met 
sensorische integratie speelde een belangrijke rol. In eerste 
instantie kriebelde de speltherapeut met een veertje over 
de arm van de cliënt. Dat werd uitgebouwd, tot de cliënt 
het lichaamscontact als prettig ervoer. Daarna is de stap 
gemaakt naar het vasthouden van een balletje. Zo leerde de 
cliënt dat het ook veilig en fijn kan voelen als je je handen 
kunt gebruiken. Om tegemoet te komen aan zijn behoefte 
aan diepe druk, introduceerde het team verzwaringsbanden, 
-vesten en -dekens. De logopediste ging aan de slag met het 
uitbreiden van taal. De ergotherapeut dacht mee over veilige 
alternatieven voor de fixatiebanden, op weg naar volledige 
afbouw. Vaktherapeuten droegen hun bijdrage over aan 
ondersteuners, zodat hun expertise in het dagelijks gebeuren 
kon worden ingezet. Voor medewerkers werden o.a. Focus-
trainingen georganiseerd, om inzicht te krijgen in de eigen 
spanningsopbouw. Dat droeg bij aan het veiligheidsgevoel 
van cliënten en van medewerkers zelf, bij de spannende 
stappen om deze cliënt steeds meer vrijheid te geven.

Hoe is de situatie nu?
De fixatierolstoel is feestelijk de woning uitgereden. Samen 
met de nachtdienst wordt de laatste stap gezet in het 
afbouwen van de fixatie aan het bed: de voeten zijn al los, nu 
de polsen nog. De cliënt kan zichzelf inmiddels ook aankleden, 
zijn eigen tanden poetsen, zelf douchen en beweegt vrij door 
de woning en over het terrein. Door de toegenomen eigen 
regie is er minder spanningsopbouw, wat ruimte geeft voor 
verdere ontwikkeling.
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Lastig in ambulante situaties
Met het schaaltje m&m’s en zulk soort vragen willen Mirjam 
en haar collega’s medewerkers bewust maken, inspireren én 
helpen bij de uitvoering van de nieuwe wet, die soms als lastig 
wordt ervaren. Zeker door ambulant begeleiders, die werken 
in een omgeving waarin anderen de regels bepalen. Ouders in 
de gezinnen waar ze komen, leraren op de ZML-scholen waar 
ze werken. 
“Als Zozijn-medewerker ben je daar te gast. Je zult dus vanuit 
een stimulerende en coachende rol het gesprek aan moeten 
gaan. Het helpt als je dat doet vanuit het gedeelde belang: 
je wilt waarschijnlijk allebei kinderen met een bijzondere 
zorgvraag helpen om volwassen te worden en meer vrijheid 
aan te kunnen. Hoe kunnen we dat doen?”
Ook daar kunnen de m&m’s weer behulpzaam zijn. Kan het 
minder of milder? “Stel dat een kind bijvoorbeeld naar zijn 
kamer moet als het druk is en de ouder doet vervolgens de 
deur op slot. Dat is best ingrijpend. Werkt het misschien 
ook als een kind vijf minuten tot rust komt in de gang? Met 
vragen en suggesties kan je ook de probeerruimte ter sprake 
brengen. Hoeveel ruimte krijgt een kind om te wennen aan 
meer vrijheid en verantwoordelijkheid? Hoe begeleid je 
daarin? En wat doe je als het een keer misgaat?”

Jezelf en ouders steeds prikkelen
Om ambulant begeleiders te helpen, beschrijven ze sinds kort 
op kinderdagcentrum De Timp ook de vrijheidsbeperkende 
maatregelen in het zorgplan van kinderen. “De Wzd geldt 
pas vanaf 16 jaar, maar wij passen hem op vrijwillige basis 
ook toe bij jongere kinderen. Door in hun zorgplan vast te 
leggen hoe en waarom je vrijheid beperkt, ben je je daar 
steeds bewust van en prikkel je jezelf om steeds meer vrijheid 
te geven. Bovendien heb je bij de zorgplanbespreking ook 
mooi een aanknopingspunt om het hier met ouders over te 
hebben. Uw zoon of dochter zit nu op een triptrap-stoel met 
een beugel, we gaan proberen of uw kind 10 minuten rustig 
zonder bescherming op de stoel kan zitten. Zo help je ouders 
om al van jongs af aan na te denken over hoe ze hun kind 
stapje voor stapje meer vrijheid kunnen geven, wat uiteindelijk 
de gezinsondersteuning voor ambulant begeleiders in de 
toekomst makkelijker maakt.”

D

Een kind met een beperking zit in een stoel waar hij niet zelf uit kan. Dat is een beperking van de vrijheid, waarbij het goed is om 

regelmatig te kijken of die beperking niet afgebouwd kan worden.

Meer over de Wzd?
Kijk op Zozijn.nl//over-zozijn/wet-zorg-en-dwang. Daar 

vind je o.a. een folder voor clienten, het stappenplan 

voor onvrijwillige zorg en alternatieven (m&m’s) voor 

maatregelen die de vrijheid van cliënten beperken.
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Jong geleerd, oud gedaan
Zozijn verduurzaamt. En niet alleen door het bouwen van energiezuinige locaties of 
plaatsen van zonnepanelen. Ook op de werkvloer dragen steeds meer collega’s een 
steentje bij, zoals op De Timp in Lievelde.

In het kindercentrum is de hand van huishoudelijk medewerker Ingrid Overkamp duidelijk 
terug te vinden. Rijen afvalbakken met daarboven duidelijk aangegeven wat in welke bak 
moet. Als het feest is hangen er vrolijk gekleurde stoffen vlaggenlijnen, in plaats van de 
plastic variant. En moet er een kamer worden ingericht? Dan duikt Ingrid eerst de opslag 
in om te kijken of er nog meubels en spullen hergebruikt kunnen worden.

Kijk eens in het depot
Hergebruik is niet alleen duurzaam. Het bespaart Zozijn ook geld merkt Annette 
Koenders, manager Kind & Jeugd Oost-Achterhoek. “Dat geld besteden we liever aan de 
zorg voor kinderen. Als het gaat om inrichting kun je vrijwel alles tweedehands vinden, 
bijvoorbeeld in het depot met meubilair in Wilp. Alleen de laptops en telefoons hier zijn 
nieuw. Ook gezinnen waar onze collega’s binnen Kind & Jeugd komen, proberen we op 
deze manier te helpen. Waar de één uit is gegroeid, kan de ander weer goed gebruiken.”

Bij De Timp trekken ze duurzaamheid nog veel verder door. Onderhoud aan het pand 
wordt zoveel mogelijk met duurzame materialen uitgevoerd en afvalscheiding is een 
belangrijk thema. Papier, plastic, glas en gft-afval worden van het restafval gescheiden 
en luiers en incontinentiemateriaal gaan in speciale containers die ook te gebruiken zijn 
door de lokale gemeenschap. Ingrid: “Wat ook vaak vergeten wordt is om de batterijen 
uit speelgoed te halen voor je het weggooit. Maar ik vis ook regelmatig accu’s en 
opladers uit het restafval.”

Containers inspecteren
Annette lacht: “Ja, dat doet ze echt, de containers inspecteren. Niet uit controledwang, 
maar vanuit échte betrokkenheid. Ik gun iedere locatie een Ingrid; iemand die passie 
voor het onderwerp heeft. Duurzaamheid kan soms heel complex lijken, maar Ingrid laat 
via haar dagelijkse gedrag zien hoe je zelf het verschil kunt maken.” Zelf vindt Ingrid dat 
niet meer dan normaal. “Als je afval ziet liggen, dan pak je het op. Kleine moeite”, zegt 
ze nuchter. “En op mijn werk kan ik ook alleen maar zoveel tijd hierin steken door de inzet 
van vrijwilliger Annie Nijenhuis in de keuken.”
Zelf zal Ingrid zich dus niet snel op de borst kloppen, maar volgens Annette is zij wel 
degelijk de drijvende kracht achter de verduurzaming van De Timp. Een houding die 
collega’s én ouders steeds meer van haar overnemen. “Zelfs de kinderen zijn er al mee 
bezig. Ze scheiden hun afval en de kinderen van de basisschool aansluitend op De Timp 
helpen de omgeving schoon te houden. En zo hoort het ook, het is hun toekomst. Je 
moet het samen doen.”

Zo zijn jouw collega’s bezig met duurzaamheid

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

Tiny van Kessel 
Coördinerend ondersteuner in 
Raalte 
t.vankessel@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

Martine Brocker
Coördinerend ondersteuner 
in Doetinchem 
m.brocker@zozijn.nl

Teksten en productie

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

Voor medewerkers die gedetacheerd zijn bij Zozijn en/of 

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

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

3.500.

Ingrid Overkamp en vrijwilliger Annie Nijenhuis geven speelgoed een tweede leven.


