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Cliënten laten  
De Lathmer swingen 
tijdens Zomerfeest

Dagbesteding op de 
basisschool in Didam

Op zoek naar 
vriendschap en 
liefde via ABCDate

Stap voor stap 
naar gezonde 
gewoontes 

De eerste editie van een mooi tijdschrift 
voor cliënten viel half april op de deurmat. 
Zo’n 1.500 cliënten die bij Zozijn wonen 
of dagbesteding hebben, kregen een 
tijdschrift met hun eigen naam op de 
voorkant. De tweede editie komt er 
binnenkort aan.

Waarom een tijdschrift? De Centrale 
Cliëntenraad (CCR) wilde al langer graag 
een tijdschrift voor cliënten. Het gaat niet 
alleen om verhalen, raadsels, doe-dingen en 
interviews, ook kan de centrale cliëntenraad 
een groot deel van de achterban bereiken. 
Zo staat er bijvoorbeeld in de eerste editie 

op verzoek van de CCR een artikel over ‘nee 
zeggen’ als grenzen worden overschreden. 
De redactie bestaat uit twee cliënten, 
medewerkers van Zozijn en medewerkers 
van Geen Blad voor de Mond (bureau voor 
contentmarketing).

Anja Jelsma is een van de redactieleden 
namens de cliënten van Zozijn. Anja: “Ik 
vind het leuk om samen onderwerpen te 
verzinnen voor in het tijdschrift. Dat moeten 
dan wel onderwerpen zijn waar niet alleen 
ik, maar ook andere cliënten blij van worden. 
Voor mij is dit een nieuwe uitdaging. Ik vind 
het een eer dat ik hiervoor gevraagd ben!”

Met een eigen tijdschrift gaat een 
wens van cliënten in vervulling

ACTUEEL
De redactie staat open voor onderwerpen, tips, oproepjes en bijdragen. 
Daarvoor kan je mailen naar tijdschrift@zozijn.
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ndersteun jij cliënten die graag nieuwe 

vrienden willen maken, leuke dingen 

willen doen met anderen of de liefde zoeken? Denk 

dan eens aan ABCDate. Zozijn is sinds twee jaar 

aangesloten bij het online platform dat mensen met 

een beperking in contact brengt met elkaar. 

Nieuwe vrienden 
maken of de 
liefde vinden via 
ABCDate

Dat kunnen cliënten van andere locaties binnen Zozijn zijn, 
maar ook mensen met een beperking die wonen of werken bij 
andere zorgorganisaties. Naast de online ontmoetingen in een 
besloten omgeving vinden er ook bijeenkomsten plaats, zoals 
recent een ABCDate feest voor Zozijn-cliënten. 
Een groot succes, blikt Michel Potter terug. Als ambulant 
woonondersteuner in Doetinchem is hij betrokken bij het 
integreren van ABCDate binnen Zozijn. “Veel cliënten hebben 
een beperkt netwerk en komen weinig in contact met nieuwe 
mensen. Binnen een reguliere vereniging of club kunnen ze 
soms net niet meekomen, ze gaan in het weekend meestal niet 
naar een café en op hun werk ontmoeten ze steeds dezelfde 
collega’s. ‘s Avonds en in het weekend zitten ze daardoor best 
veel alleen thuis, terwijl ze wel behoefte hebben om leuke 
dingen te doen met anderen.”
Sinds april 2020 is Zozijn daarom op initiatief van een aantal 
Zozijn-medewerkers aangesloten bij ABCDate. In de afgelopen 
twee jaar waren de nieuwe contacten voornamelijk online, 
maar het feest in een barzaal in Didam vormde de aftrap voor 
meer fysieke bijeenkomsten in de toekomst. “Er waren zo’n 50 
Zozijn-cliënten. Ze hadden allemaal een button waarop stond 
of ze op zoek waren naar liefde of vriendschap en hun voorkeur 
voor een man of een vrouw. Door spelletjes, een silent disco, 
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De energie 
spat ervan af
De rode draad in ons leven is toch wel dat we op zoek 
zijn naar contact, verbinding en positieve energie. 
Zonder energie komt niets in beweging. Letterlijk niet 
en figuurlijk ook niet. Onze computers starten niet 
op zonder energie, een rolstoel van een cliënt gaat 
niet rijden zonder energie en ik zou nooit de tweede 
bestuurder van Zozijn zijn geworden als ik daar geen 
energie in had gestoken.

Wat betreft de letterlijke energie investeert Zozijn fors 

in allerlei slimme toepassingen waardoor we niet meer 

energie gebruiken dan we nodig hebben. Iedereen ziet 

wel de zonnepanelen, laadpalen, slimme meters, merkt 

dat vaak het licht automatisch aan en uit gaat en voelt 

dat de aircotemperatuur een graadje hoger staat. Ook bij 

Zozijn willen we toe naar een circulaire en klimaatneutrale 

organisatie om onze planeet leefbaar te houden. 

Bovendien besteden we liever geld aan zorgzaken dan 

aan een torenhoge energierekening. 

Bij de figuurlijke energie gaat het erom dat je de juiste 

energie weet te vinden en die goed kunt richten. In mijn 

nieuwe rol als bestuurder ben ik natuurlijk nieuwsgierig 

naar de buitenwereld. Wat gebeurt er in de omgeving, 

wat signaleren we vroegtijdig en hoe kunnen we inspelen 

op de dynamiek van de veranderende buitenwereld? 

Tegelijkertijd ben ik minstens zo nieuwsgierig naar de 

ideeën, standpunten en afwegingen van al mijn collega’s. 

Hoe staan we in verbinding met elkaar, hoe kunnen 

we goed afstemmen op elkaar en samen vraagstukken 

oplossen? Als het lukt om in verbinding en in afstemming 

aan het werk te zijn, gebeurt er iets bijzonders. Je steekt 

ergens tijd en energie in en je krijgt er energie voor 

terug. Raar eigenlijk, die wederkerigheid van energie, 

maar dat is wel hoe het werkt. 

Ik zie er enorm naar uit om binnen het bestuur met Peter 

Vriesema en samen met alle collega’s op zo’n manier aan 

de slag te gaan dat we er allemaal energie van krijgen! 

En tja, ik blijf natuurlijk de financiële man, dán gaat het 

ons ook zeker lukken om die stijgende energierekening 

binnen de perken te houden. 

Marcel Wijnands, lid Raad van Bestuur
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“Het was geen feest zoals we dachten, maar 
het was toch erg gezellig. We vonden het leuk 
om andere mensen te ontmoeten en spelletjes 

te doen. De silent disco en het laten maken 
van profielfoto’s waren zeker geslaagd.“

Kim en Roy (cliënten)
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schminken en andere activiteiten kwam er sociale interactie op 
gang. Ontzettend leuk om te zien hoe enthousiast iedereen 
was en dat alle cliënten lekker zichzelf kon zijn.”
Michel begeleidt een aantal cliënten die gebruikmaken van 
ABCDate. “Ik help ze met het aanmaken van hun profiel en 
met het verkennen van het platform. We bespreken af en toe 
hoe het gaat en ik kijk van een afstandje mee.” Hij ziet dat veel 
cliënten de draad opnieuw oppakken nu het platform landelijk 
steeds populairder wordt en er steeds meer profielen worden 
aangemaakt. “In april dit jaar telden we 88 deelnemers, 
en dat zit nog altijd in de lift. Er is met name behoefte aan 
contacten dicht in de buurt. Nu er steeds meer organisaties 
gebruikmaken van ABCDate, wordt de slagingskans daarop 
steeds groter en wordt het alleen maar leuker om mee te 
doen.” 

Zo’n 50 cliënten woonden dit voorjaar het eerste ABCDate-

feest van Zozijn bij. 

Zo werkt ABCDate 
 
ABCDate is voor mensen met een verstandelijke 
beperking die 18 jaar of ouder zijn en hun 
sociale netwerk willen vergroten. Zozijn heeft 
een licentie, waardoor cliënten gratis gebruik 
kunnen maken van ABCDate. De aanmelding 
van een cliënt loopt altijd via een ondersteuner 
of begeleider. Daarna kan een cliënt in principe 
zelf inloggen, profielen van andere deelnemers 
bekijken, chatten, prikbordberichten lezen of 
plaatsen en zichzelf aanmelden voor ABCDate 
avonden via de kalender. Natuurlijk kan het zijn 
dat cliënten die jij ondersteunt hier een beetje 
hulp bij nodig hebben. Als ondersteuner krijg je 
sowieso een mail wanneer een cliënt de ‘Nodig 
Uit’-knop gebruikt om iemand te ontmoeten 
of als iemand anders contact wil leggen met 
de cliënt die jij ondersteunt. Als de uitnodiging 
geaccepteerd wordt, krijg je per mail de 
contactgegevens van de andere begeleider. 
Zo kan je een cliënt als het nodig is 
ondersteunen bij (het maken 
van) de afspraak. 

“Ik vond het leuk georganiseerd. De 
ontvangst was prettig en er zijn verschillende 
activiteiten aangeboden. Leuk dat dit divers 

was. Wel merk je dat cliënten begeleiding 
nodig hebben tijdens deze avond omdat het 

zelf contact maken best lastig is.“

Joyce (coördinerend ondersteuner)

“Ik heb genoten van de spelletjes zoals de 
toren van Pisa, en de silent disco. Ik vond het 

leuk om mensen te ontmoeten en ook de 
fotoshoot was leuk. Ik kijk uit naar de 

volgende avond!”

Kevin (cliënt)
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et is woensdagochtend op basisschool De Ontdekking in Didam. Alle kinderen zitten allang in 

hun klaslokaal. Toch doet conciërge Bennie de toegangsdeur nóg een keertje open. Deze keer 

voor vier cliënten van Dagcentrum de Lockhorst, die samen met begeleider Margje Kuiperij anderhalf uur 

uiteenlopende klusjes komen doen.

H

Schoolplein vegen 
en voerbakjes vullen
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Het wekelijkse bezoek aan de school is er één in het rijtje van 
uiteenlopende activiteiten die vanuit De Lockhorst worden 
georganiseerd. Zo werd er voorheen schoongemaakt op de 
brandweerkazerne, steken cliënten wekelijks de handen uit 
de mouwen op de naastgelegen kinderboerderij en wordt 
er jaarlijks samen met schoolkinderen, kinderopvang en 
ouderenzorg meegedaan aan het Nationaal Voorleesontbijt. 
Ook doen cliënten mee aan het project ‘Schoon Diem’ door 
regelmatig zwerfafval op te ruimen in de buurt.
Stuk voor stuk activiteiten die voor cliënten ontzettend leuk 
en betekenisvol zijn, merkt coördinerend ondersteuner Sabine 

Hesselink op. Samen met haar collega’s zoekt ze steeds naar 
nieuwe mogelijkheden voor dagbesteding buiten de muren 
van De Lockhorst, zodat cliënten nog meer mee kunnen doen 
in de samenleving en in contact komen met dorpsgenoten. 

Waardevolle ontmoetingen
Ze ziet daar dagelijks de positieve gevolgen van. “Mensen 
kunnen zich soms ongemakkelijk voelen bij onze cliënten. Die 
praten soms wat harder en reageren misschien anders dan 
je gewend bent. Maar als je samen iets doet en elkaar beter 
leert kennen, dan gaat dat onwennige er vanzelf af. Als we nu 

Cliënten van Zozijn leveren als dagbesteding hand- en spandiensten op een basisschool in Didam.  
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door het dorp lopen komen cliënten regelmatig bekenden 
tegen. Ouders van school of ouderen van een verzorgingshuis 
waar ze samen mee geknutseld hebben bijvoorbeeld. Dan 
wordt er vaak even een praatje gemaakt. Dat is ontzettend 
waardevol.” 

Wenswijk Didam
De wens om verschillende doelgroepen nauwer met elkaar in 
contact te brengen leeft breder in de Didamse samenleving. 
Een paar jaar geleden werd het project Wenswijk in het leven 
geroepen: een samenwerking tussen een welzijnsorganisatie, 
een basisschool, een kinderopvanglocatie, een 
ouderenzorginstelling en Zozijn. Samen organiseren ze 
activiteiten om elkaar te ontmoeten en elkaar ‘te zien’. 
Een mooi voorbeeld is de jaarlijkse carnavalsoptocht. 
“Aanstaande vrijdag is het hier zomercarnaval. Een aantal 
groep 8-leerlingen van basisschool De Ontdekking komen 
daarom twee middagen bij ons op bezoek om samen met 
cliënten een kar te bouwen voor de optocht. Ging dat de 
eerste tien minuten een tikkie onwennig, binnen een uur 
waren ze gezamenlijk aan het werk en had iedereen lol. En ik 
zal je vertellen: álle cliënten kwamen erop af!”

Passende activiteiten
Dat groepsbrede enthousiasme is er natuurlijk niet bij 
alle activiteiten, geeft Sabine aan. “We proberen de 
werkzaamheden die we buiten de normale dagbesteding 
organiseren zo goed mogelijk te laten passen. Niet alle 
cliënten die helpen bouwen aan de kar willen ook meelopen 

met de optocht. En voerbakjes vullen op de kinderboerderij 
sluit aan bij de interesse van de een, maar past totaal niet 
niet bij de ander. Daarom is het leuk dat de activiteiten zo 
verschillend zijn, er zit altijd wel iets bij dat passend is.” 

Elkaar missen
Terug naar de bezigheden op De Ontdekking, waar conciërge 
Bennie instructies geeft om de toiletten te poetsen en even 
later een bezem zoekt, want het plein mag ook geveegd 
worden. Hij is blij dat de cliënten van De Lockhorst na hun 
afwezigheid tijdens corona weer wekelijks terug zijn, vertelt 
hij. “Ze kwamen hier een kaartje langs brengen, waarop stond 
dat ze ons en de kinderen misten. Gelukkig komen ze nu weer 
wekelijks langs, want wij misten hen net zo erg.”

“Als we nu door het 
dorp lopen, komen 
cliënten regelmatig 
bekenden tegen en 

maken ze een praatje.
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Waarom heeft Zozijn een tweede bestuurder nodig?
Dat heeft in de eerste plaats te maken met de ontwikkeling 
die Zozijn heeft doorgemaakt. Om je een beeld te geven: 
toen ik in 2007 hier kwam werken bedroeg onze omzet 85 
miljoen euro, nu is dat met 160 miljoen euro bijna verdubbeld. 
We verlenen elke dag zorg aan ruim 4.000 mensen. En de zorg 
die we verlenen wordt steeds complexer en de risico’s groter. 
Daarom heeft de Raad van Toezicht gezegd: het is goed als 
er een tweede bestuurder komt, ook uit oogpunt van de 
continuïteit. Als er op jouw woning of dagbestedingslocatie 
een collega uitvalt, moet de ondersteuning van cliënten 
gewoon doorgaan. Dat geldt ook voor het besturen van Zozijn 
en met twee bestuurders is dat beter geborgd. 

Waarom heb je gesolliciteerd op deze functie?
Ik heb al een aantal jaar de ambitie om een bestuurlijke rol 
op te pakken. Als je dan zo’n kans krijgt bij de organisatie 
waar je je hart aan verpand hebt, hoef je daar natuurlijk niet 
lang over na te denken. Ik geloof dat deze rol me ligt en dat 
ik van toegevoegde waarde kan zijn voor cliënten van Zozijn. 
Uiteindelijk draait het er voor mij om dat zij tot bloei kunnen 
komen, net zoals ik dat wil voor mijn eigen kinderen. Mijn 
dochter Stella heeft een verstandelijke beperking. Ze gaat 
naar een ZMLK-school en woont begeleid, overigens bij een 
andere zorgaanbieder. Als ouder wil ik maar één ding: dat 
ze liefdevol voor haar zorgen. Medewerkers in het primaire 
zorgproces spelen daarin natuurlijk een enorm belangrijke rol. 
Tegelijkertijd moet je als zorgorganisatie je bedrijfsvoering 
op orde hebben om die goede zorg te verlenen. Dat draagt 
er namelijk aan bij dat er zoveel mogelijk tijd en geld naar de 
ondersteuning van cliënten kan gaan en er ruimte is om te 
investeren in nieuwe woon- en dagbestedingslocaties. 

arcel Wijnands is vanaf mei de tweede 

bestuurder van Zozijn en de Daniël de 

Brouwerschool. Ga je daar iets van merken? En wat 

heeft de ‘man van de cijfers’ eigenlijk zelf met de 

zorg? De hoogste tijd voor een kennismaking!

‘Het draait er 
voor mij om 
dat cliënten en 
medewerkers tot 
bloei komen’

Hoe word je eigenlijk de tweede bestuurder van Zozijn?
Om bestuurder te kunnen worden, moet je beschikken over 
bepaalde kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen. 
Afgelopen jaren heb ik hier binnen Zozijn en via opleidingen 
hard aan gewerkt. Vervolgens heb ik een stevige procedure 
doorlopen. Ik heb gesproken met de selectiecommissie van 
de Raad van Toezicht en adviescommissies die bestonden 
uit directeuren en natuurlijk de OR, de cliënten- en 
verwantenraad en de medezeggenschapsraad van de Daniël 
de Brouwerschool. Het vertrouwen dat ik in die gesprekken 
gevoeld heb, heeft me goed gedaan. 
 
Hoe verdelen jij en Peter Vriesema de taken?
Peter is voorzitter Raad van Bestuur en richt zich op de 
zorgkant van Zozijn, ik focus me als lid Raad van Bestuur 
op de bedrijfsvoering. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan 
arbeidsmarkt- en organisatievraagstukken. Hoe zorgen we dat 
we nieuwe collega’s vinden en stabiele teams creëren? Ook 
onderwerpen als duurzaamheid, ICT, nieuwbouw en natuurlijk 
onze financiën zijn zaken waar ik me als bestuurder mee bezig 
zal houden.   
 
Gaan Zozijn-medewerkers wat van deze bestuurlijke 
verandering merken?
Niet van vandaag op morgen. Maar ik hoop wel dat je op 
termijn verschil ervaart. Bijvoorbeeld doordat je meer vaste 
collega’s hebt dan nu het geval is. Of dat het gelukt is om de 
administratieve lastendruk verder terug te brengen en we op 
veel plekken de roosters aantrekkelijker hebben gemaakt. 
Misschien werk je dan op ons tweede zorgpark, dat we willen 
realiseren in de Achterhoek. Of merk je dat we als Zozijn onze 
positie in het sociaal domein versterkt hebben. 

Over Marcel Wijnands 
 
Leeftijd: 55
Woonplaats: Nijverdal
Werkt bij Zozijn sinds: 2007
Functie: Lid Raad van Bestuur
Was hiervoor: Directeur Financiën, Control & Inkoop
Persoonlijke situatie: Getrouwd, vier kinderen

M
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Highlights uit de nieuwe CAO
Er is een nieuwe CAO voor medewerkers in de 
gehandicaptenzorg. De CAO loopt tot en met 31 januari 
2024. Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

Structurele loonsverhoging
• 2,2% per 1 mei 2022  (met een minimum van 85 euro op 

voltijdsbasis).

• Per 1 mei 2022 vervalt van de functiegroepen 35 tot en 

met 50 de laagste trede van de schaal, en wordt aan de 

bovenkant van de schaal een trede toegevoegd.

• 3,2% per 1 mei 2023.

• Per 1 mei 2023 wordt in de schalen 40 en 45 nog een keer 

de onderste trede weggehaald. Daarnaast wordt aan de 

bovenkant opnieuw een trede toegevoegd.

• Per 1 juni 2022 wordt het minimumloon voor medewerkers 

vanaf 21 jaar verhoogd naar 13 euro per uur.

Eenmalige uitkering
• Functiegroepen 55, 60 en 65 krijgen geen extra trede. 

Om hen tegemoet te komen, krijgen ze in plaats daarvan 

in mei 2022 én in mei 2023 een éénmalige uitkering van 

750 euro bruto (op voltijdsbasis).

• In december 2023 wordt de eindejaarsuitkering éénmalig 

verhoogd met 0,5%.

Er zijn ook afspraken gemaakt over eerder stoppen met 

werken en balansverlof, de opvolger van de PBL-uren. Je leest 

daar meer over op MijnZozijn.

Patty
Het is laat in de middag na een volle, 
drukke dag als ik een opgetogen collega 
spreek. “Janine, ik heb nu iets waar jij heel 
blij van gaat worden!”

Activiteiten 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. 

Dagtrip naar Dordrecht 
Een historische haven, pittoreske 
steegjes, gezellige terrasjes en meer 
dan 1000 monumenten; Dordrecht 
is een stad die je absoluut gaat 
verrassen. Ga je op vrijdag 23 
september mee? 

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. Je hebt nog tot 
15 juli om je voucher aan te vragen. 

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

niet wanneer het over Patty gaat. Patty, met 

wie het al lange tijd niet goed gaat. Door 

een oogziekte is ze inmiddels zo goed als blind. Dat 

maakt haar boos, verdrietig, in de war. Ze verdwaalt 

in het huis waar ze al jaren woont. Ze is bang dat 

mensen zomaar weggaan en zij alleen in de kamer 

achterblijft.

Nu kijk ik naar deze filmbeelden.

In de woonkamer speelt klassieke muziek. Patty fluit, 

swingt mee in de maat. Haar handen bewegen als 

een heuse dirigent. Als de muziek stopt, verschijnt 

er een brede grijns op haar gezicht. In het volgende 

filmpje zit Patty met haar zorghond op schoot. Ze aait 

hem, geeft kusjes. “Straks ga je weer in je mandje, hè 

schatje?” Ze voelt aan zijn halsband, aan de versierde 

noppen die er op zitten: “Wat ben je mooi, hè?” Ze 

praat op een kalme, geruststellende toon, zoals een 

moeder tegen haar baby.

Twee filmpjes, een paar minuutjes. 

Het is fantastisch. 

Janine Berger werkt als  
gedragswetenschapper voor de  
regio Salland-De Graafschap en  
NAH Op Pad.
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Ken jij het gemak van 
de Self Servicedesk al?
Het gebruik van de Self Servicedesk neemt snel toe. 
Begin april zijn er verbeteringen doorgevoerd aan 
de Self Servicedesk en is het gebruik met ruim 15% 
toegenomen. Hierdoor kun je op veel vragen al zelf 
het antwoord vinden én is het nog makkelijker om je 
meldingen, voorzien van de juiste informatie, snel bij de 
juiste afdeling neer te leggen. Denk aan meldingen of 
vragen over bijvoorbeeld cliëntenvervoer, de digitale 
werkplek, reserveringen, gebouwen of (medische) 
hulpmiddelen. Mocht je nog geen gebruik maken van de 
Self Servicedesk: laat je verrassen door het gemak van de 
aanwezige informatie in de Self Servicedesk en probeer 
je volgende melding hier online door te geven! De Self 
Servicedesk vind je op de startpagina van MijnZozijn.
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Hoe zijn jullie vrijwilliger geworden?
Marlon: Wij zijn eigenlijk geen ‘gewone’ vrijwilligers, omdat 
we Zozijn-medewerkers zijn. Jarenlang werkte ik op De 
Lathmer als coördinerend/specialistisch ondersteuner binnen 
de intensieve begeleiding. Sinds drie jaar ben ik teamleider 
Zozijn School. Omdat ik het leuk vond om wat extra’s te 
doen met de cliënten op het landgoed in Wilp, heb ik me 
aangemeld bij Team Vrije Tijd. Zij organiseren alle activiteiten 
voor cliënten in Wilp en Twello.
Leony: Ik ben praktijkverpleegkundige en wilde wat extra’s 
doen voor de cliënten op De Lathmer. De bingo-avonden 
zijn hier een mooie gelegenheid voor. We hebben net een 
bingo-avond achter de rug op een woning 

rijwilligers. Ze zijn ontzettend waardevol 

voor Zozijn en maken op veel plekken het 

leven van cliënten een beetje mooier. Dit keer in de 

spotlights: Marlon Reuvers en Leony van der Zwan. 

V

met cliënten die intensieve begeleiding nodig hebben. Voor 
hen is zo’n uurtje een gezellige afwisseling op hun standaard 
bezigheden. Er vallen voor deze doelgroep al vaak dingen af, 
omdat deze cliënten snel te veel prikkels ervaren. Maar zo’n 
compact bingo-uurtje gaat eigenlijk prima, je ziet ze echt met 
volle teugen genieten.  

Wat levert het vrijwilligerswerk jullie op?
Marlon: Het is grappig, maar het bingoteam bestaat uit 
louter vrijwilligers die ook Zozijn-medewerkers zijn. Dat is 
door de jaren heen zo gegroeid. Het is dus sowieso heel leuk 
om dit met elkaar op te pakken, want je leert je collega’s op 
een andere manier kennen. En daarbij zie je dat een relatief 
kleine tijdsinvestering een groots effect heeft: cliënten vinden 
bingo geweldig en het spelletje kan op alle niveaus gespeeld 
worden. Hier op de Sterrenboslaan 4 doen inmiddels bijna 
alle bewoners mee, dus dat zegt genoeg!
Leony: Het is ook leuk om cliënten te zien in hun huiselijke 
setting en te zien hoe ze hier functioneren. Voorheen deden 
we de bingoavonden in de gemeenschappelijke ruimte op 
het terrein, maar eigenlijk bevalt het heel goed om het op de 
woningen te doen. We denken nog na over hoe we verder 
gaan, maar wellicht wordt het een combi.

Hebben jullie nog tips voor andere vrijwilligers?
Leony: Als je niet weet of een vrijwilligersactiviteit bij je past, 
probeer het gewoon eens een keertje! En als je er enthousiast 
van wordt, dan weet je dat het iets voor je is!
Marlon: Met rust, geduld en een flinke portie humor kom 
je een heel eind. En denk niet te groot en te ingewikkeld. Ik 
word eens per kwartaal ingedeeld voor een bingoavond. Het 
‘kost’ mij dus slechts vier avonden per jaar, maar daarmee 
breng ik deze cliënten wél een uurtje heel veel plezier. Dus 
ook al heb je weinig tijd, er is altijd wel iets wat je kunt doen!

‘Je ziet ze met 
volle teugen 
genieten’

Vrijwilligerspaspoort 
 
Naam: Marlon Reuvers en Leony van der Zwan
Vrijwilliger bij: Bingoavonden op De Lathmer 
Vrijwilliger sinds: 2019 (Marlon) en 2016 (Leony)
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Marlon (links) en Leony (rechts) bij de bingoavond. 

Van de 700 vrijwilligers, zijn er ongeveer
zestig ook medewerker bij Zozijn. Werk jij bij Zozijn en wil 
je daarnaast ook als vrijwilliger aan de slag gaan? Of ben 
jij vrijwilliger en wil je jouw verhaal doen? Neem contact 
op met onze coördinator vrijwilligerswerk Marjolijn Ober 
via m.ober@zozijn.nl of 06 – 52766092.
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Met wat voor doelgroep werk je?
Ik begeleid als jobcoach mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel in de regio Nijmegen. Vaak hebben ze al een 
revalidatietraject achter de rug. Tijdens dat traject zijn ze er 
achter gekomen dat het niet meer lukt om het werk te doen 
dat ze altijd deden. De vraag aan mij is dan: wat is er nog wel 
mogelijk en kun je een plek voor mij vinden? 

Hoe ziet je werkdag eruit?
Ik werk vanuit huis en mijn dagen zijn eigenlijk altijd anders. 
Ik heb een paar vaste afspraken in de week, voer veel 
gesprekken met cliënten en zoek naar geschikte werk- of 
dagbestedingslocaties. Dat gaat ook wel eens ad hoc. Als 
iemand belt, stap ik soms vijf minuten later in de auto om 
langs te gaan. Een traject begint altijd met het in kaart 
brengen van iemands interesses, vaardigheden en talenten. 
Wat heb je altijd gedaan? Waar ligt je passie? Ben je een 
doener of juist een denker? Als ik dat weet, ga ik op zoek naar 
een plek. Ik heb geen kaartenbak waar ik uit kan putten, dus 
het is vooral googelen en netwerken. Wil iemand iets met 
paarden? Prima, dan ga ik langs maneges om te kijken wat er 
daar mogelijk is. 

Wat geeft jou energie in je werk?
Ik spreek voor mijn werk mensen die werk hebben gedaan 
dat ver afstaat van wat ik doe. Van een hovenier tot een 
piloot en van een politicoloog tot een verpleegkundige. 
Je duikt steeds in werelden die je niet kent. Ook als ik op 
zoek ga naar werklocaties. Ik kom op tal van plekken. Een 
sauna bijvoorbeeld, of een sportclub, en laatst ook op een 
geitenboerderij. Op dagbestedingslocaties weten ze meestal 
wel wat niet-aangeboren hersenletsel is, maar bij bedrijven of 
in vrijwilligersorganisaties vaak niet. Het is hard werken, maar 
als het uiteindelijk lukt om een passende plek te vinden, is dat 
fantastisch.

Wat raakt je in het contact met cliënten? 
Het raakt me als ik merk dat ik écht contact met een cliënt 
heb. Dat je gesprekken voert over iemands diepe wensen, 
maar ook de moeilijke kanten van het leven met NAH. Dat je 

‘Ik duik steeds in 
werelden die ik 
niet ken’

In het kort
Naam: Margreet Smith
Functie: Jobcoach NAH. Op de foto bezoekt 
ze met een cliënt een steenfabriek. 
Werkt bij Zozijn sinds: 2016

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? Dit keer: Margreet Smith.

Mijn werk bij Zozijn

iets heel graag wil, maar dat het gewoon niet meer kan. De 
cliënten die ik begeleid zijn mensen zoals jij en ik. Als ze geen 
hersenletsel hadden gekregen, waren we elkaar misschien 
tegengekomen in de sportclub. Dit kan jou of mij ook 
overkomen en je leven verandert dan zo ingrijpend. Je werk, 
je gezin; het is soms weg voordat je het kan bevatten. 

Is er een cliënt die je is bijgebleven?
Dan denk ik aan een man met wie ik een lastig eerste gesprek 
voerde. Ik ben vrij direct en praktisch ingesteld, deze man 
was juist breedsprakig en had een gevoel voor humor dat ik 
niet goed begreep. Na afloop voelde ik me leeg. Het klikte 
gewoon niet. Toch zijn we samen een traject ingegaan en 
er groeide iets. Na een tijdje deelde hij met mij dat hij het 
moeilijk vond om een nieuwe weg te vinden in het leven. 
Dat hij soms niet helemaal doorhad wat hij deed en hoe zijn 
beperking zijn leven beïnvloedde. En dat hem dat onzeker 
maakte. Jeetje, dacht ik. Wat kwetsbaar en dapper. Nu begrijp 
ik je beter. Mijn beeld van deze man is veranderd en het is 
gelukt om voor hem een plek te vinden waar hij zijn oude werk 
kan doen, maar dan zonder stress en tijdsdruk. Prachtig toch?

Hoe is het werk veranderd sinds je begonnen bent?
Toen ik begon waren we met drie jobcoaches NAH. In de 
afgelopen jaren zijn twee collega’s gestopt. Ik merkte na 
verloop van tijd dat ik dat lastig vond. Als jobcoach heb je een 
hele zelfstandige en vrije rol. De flexibiliteit om je eigen werk 
in te delen is een enorm voorrecht en tegelijkertijd ook een 
valkuil. Ik merkte dat ik sparringpartners miste en heb daarom 
initiatief genomen om jobcoaches voor andere doelgroepen 
binnen Zozijn op te zoeken. Ik merk dat dat wel belangrijk is 
voor mij, dat je toch ergens bij kan aanhaken en bij een team 
hoort.”

B



10

Achter het fornuis staat ondersteuner en kookliefhebber Rita 
Lubberdink. Samen met haar collega Tom Bouwman is zij de 
aanjager achter het project Gezonde Leefstijl. Voeding speelt 
daarin een belangrijke rol, maar ook kennisdelen (weet jij 
hoeveel suikerklontjes er zitten in een glas cola?), bewegen 
(gewapend met grijpstokken wordt er tijdens een wandeling 
zwerfafval opgeruimd) en participatie in de buurt (een praatje 
is snel gemaakt bij de ruilkast) krijgen de aandacht.  

Samen eten
Een krappe tien jaar geleden werd het gezamenlijk bereiden 
van de avondmaaltijden op de meeste woningen van Zozijn 
grotendeels vervangen door gezonde kant-en-klaarmaaltijden. 
“Vanuit praktisch oogpunt misschien begrijpelijk, maar wat 
mij betreft jammer”, vertelt Rita. “Want eten gaat niet alleen 
om voeding. Het is met elkaar bedenken wat je wilt eten, 

et ruikt lekker in de gezamenlijke open 

keuken op de benedenverdieping van het 

appartementencomplex in Lochem. Voor de Zozijn-

cliënten die hier begeleid zelfstandig wonen staat 

er vanavond volkoren rijst met groente en omelet 

op het menu. En daarna wordt er nog een klein 

ommetje gemaakt door de buurt. 

H

ingrediënten inslaan, een maaltijd voorbereiden, gezellig 
samen zijn, contact hebben met elkaar aan tafel.” 

Eetkeuzes en portiegrootte
Vanuit die gedachten wordt er op de Ballochilaan drie keer 
per week door Zozijn-collega’s bij toerbeurt met cliënten 
boodschappen gedaan, gekookt en gegeten, met de insteek 
dat zo gezond en vers mogelijk te doen én binnen het 
gestelde budget van € 3,50 per persoon. Cliënten mogen om 
de beurt kiezen wat ze willen eten. “Wil iemand pudding als 
toetje, dan denken we na wat een gezonder alternatief zou 
kunnen zijn. Kiest een cliënt voor een groente die net aan de 
dure kant is, dan kijken we of er een seizoensgroente is die 
ook in de smaak valt. En wil iemand rijst of pasta eten, dan 
kiezen we voor de volkoren variant.” 
Ook op de porties wordt gelet. ‘We zijn bijvoorbeeld 
kleinere toetjesbakjes gaan gebruiken en we koken zoveel 
mogelijk op maat, zodat er geen voedsel wordt verspild of 
onnodig opnieuw wordt opgeschept.” Inmiddels proberen de 
bewoners van de Ballochilaan met plezier nieuwe gerechten 

Stap voor 
stap naar 
gezonde 
gewoontes

Tip: meer bewegen
Een rondje wandelen is nog leuker als je een doel hebt, 

zoals zwerfvuil rapen. Veel gemeenten stellen gratis 

afvalgrijpers ter beschikking. 
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en ingrediënten uit. Een goede communicatie speelde in 
deze gedragsverandering een belangrijke rol, geeft Tom aan. 
“Onze cliënten zijn volwassen mensen die hun eigen keuzes 
mogen maken op het gebied van voeding. Maar we merkten 
dat er relatief weinig kennis is over gezonde voeding en dat 
ze hierdoor ongemerkt ongezonde patronen ontwikkelen, 
waardoor de kans op overgewicht op de loer ligt.” 

Gezond eetpatroon
Binnen het project Gezonde Leefstijl wordt daarom regelmatig 
de expertise ingeroepen van Zozijn-diëtist Annemieke Bor. 
“Zij adviseert ons in het kiezen van gezonde recepten en 
kijkt bovendien per cliënt mee of er gezondere eetpatronen 
ontwikkeld kunnen worden. Er woont hier bijvoorbeeld iemand 
die meerdere keren per week cup-a-soup nam. Annemieke 
wees hem op een Opkikker als alternatief. Daardoor krijgt hij 
nu stukken minder zout en suiker binnen. Een andere cliënt 
vergat consequent te ontbijten. Daardoor krijg je later op 
de dag natuurlijk honger en maak je makkelijker ongezonde 
keuzes. Nu we het ontbijt voor hem klaarzetten, eet hij er elke 
ochtend smakelijk van.”
Binnen een gezonde leefstijl zijn ook sociale contacten en 
voldoende beweging belangrijk, vinden Rita en Tom. Contact 

Tip: gezonder eten
Met een moestuin sla je twee vliegen in één klap. 

Cliënten zijn lekker actief bezig en de groentes en kruiden 

die je zelf verbouwt smaken natuurlijk nog lekkerder.

met buurtgenoten krijgt daarom de nodige aandacht aan 
de Ballochilaan. Met de bolderkar en afvalgrijpers wordt 
zwerfafval in de buurt aangepakt en ontstaat er contact 
met de buurt én komen cliënten in beweging. Aan de 
straat staat een ruilkast waar spontaan praatjes ontstaan. 
Via Marktplaats werd een biljarttafel op de kop getikt. Een 
ballenbak staat uitnodigend in de gang. En cliënten worden 
aangemoedigd om zo nu en dan het onkruid tussen de 
terrastegels te verwijderen. “Echt niet het ei van Columbus”, 
vat Tom het samen, “maar simpele bezigheden die zorgen 
voor kleine en grotere gedragsveranderingen.” 

In de 
beweegwaaier 
vind je handige 
beweegtips voor 
mensen met een 
beperking. Scan 
de QR-code om 
de folder te lezen.

u
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Want na twee magere coronajaren kon De Lathmer eindelijk 
weer omgetoverd worden tot een festivalterrein, met overal 
leuke activiteiten. Thema dit jaar? Zomercarnaval. En dus 
konden cliënten meeswingen met een brazzband of zelf 

trommelen en bewegen tijdens een workshop dans 
en djembé. 

Verder konden 
cliënten 
bijvoorbeeld 
lasergamen in 
de sporthal, 
springen op 
bungeetrampolines 
bij het Vierhuis, 
over de stormbaan 
op het Cruyff Court, 
airhockeyen in de 
soos, knutselen bij de 
creatieve tenten rond 
de vijver of genieten 

an rolstoeldansen tot een colorrun en van een feestelijke parade tot swingende optredens; honderden 

cliënten van Zozijn genoten eind juni van het Zomerfeest. Een feestje waar door veel cliënten lang naar 

was uitgekeken… 

V

Cliënten laten De Lathmer 
swingen tijdens Zomerfeest

van een handmassage of voetenbadje bij Aquamarijn.
“We proberen elk jaar weer een nieuw programma samen te 
stellen dat aansluit bij de behoeften van alle doelgroepen 
hier op De Lathmer. Van kind en jeugd tot oudere cliënten en 
cliënten die intensieve zorg nodig hebben. Daarbij worden we 
geholpen door medewerkers van verschillende doelgroepen 
die in de werkgroep Zomerfeest met ons meedenken”, vertelt 
Kim de Groote van Team Vrije Tijd. 

Kim organiseert het Zomerfeest met haar collega’s Marjon 
Beuwer, Diana Groters, Timco Bos en Jacqueline van Geffen. 
Een megaklus waarvan de voorbereidingen al vlak na 
nieuwjaar starten. Maar als je dan al die blije gezichten ziet, 
maakt dat natuurlijk alles meer dan de moeite waard. 
Die blije gezichten waren niet alleen van cliënten en 
medewerkers. Ook kinderen van medewerkers en leerlingen 
van scholen uit de omgeving woonden op woensdagmiddag 
het Zomerfeest bij. Een leuke manier om kennis te maken met 
cliënten. Want jong of oud, beperking of niet? Afsluiten met 
een heerlijk patatje en meeswingen met de band One Two 
Trio is een feestje voor iedereen!
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Dame met pit
Ze was een pittige dame met een eigen willetje. Zo 
bliefde ze bijvoorbeeld enkel en alleen een blauwe 
beker en het bord met de rode rand. Zette je per 
ongeluk een ander kleurtje voor haar neus, wist ze 
met niet mis te verstane bewoordingen duidelijk 
te maken dat dát niet de bedoeling was. 

Haar hand, met beker, ging dreigend de lucht in. 

“Is niet van mij!” Eten was sowieso een dingetje. 

Een paar hapjes en ze schudde resoluut haar hoofd. 

Genoeg was genoeg. Als de begeleider een beetje 

meer druk uitoefende, kwam er een geïrriteerd; “En 

dan niet meer”.

Maar een dropje was ze zeker ook, ze was ieders 

vriendin. Trots als je haar complimenteerde met een 

mooie ketting uit haar kast vol met sieraden. De 

enige man in het team kon altijd rekenen op een extra 

schalks lachje en een blik die zijn hart onmiddellijk 

deed smelten. Vooral tijdens het ‘foezelemienen’, een 

zelfbedachte benaming voor overdreven schattige 

babypraat, met een hoog stemmetje.

 

En toen was daar een hersenbloeding, en nog één 

eroverheen. Van de pittige dame is nu nog weinig 

over. Halfzijdig verlamd ligt ze in een bed of hangt 

ze in een enorme rolstoel. Het interesseert haar niet 

meer uit welk bakje het hapje met peuterlepel wordt 

gevoerd. Werktuigelijk gaat haar mond open en slikt 

het zachte hapje door. Sieraden blijven in de kast, 

zitten haar alleen maar in de weg.

Maar ze is er nog wel hoor, het dametje van toen. 

Vooral als je gaat foezelemienen. Zet daarvoor een 

hoog stemmetje op en vraag haar: “Ben je nog mijn 

vriendinnetje?” Dan blijft het even stil onder de 

dekens, tilt ze haar hoofd op, kijkt je aan en zucht: 

“Van jou hè?!”  

Cherry Barto is ondersteuner bij Dagcentrum De 
IJsselvallei

Hoe geef jij cliënten 
het zomergevoel?
De zomer staat voor de deur. Doet jouw woning 
of dagbestedingslocatie deze zomer iets leuks om 
cliënten een vakantiegevoel te geven? Deel je foto. 
Dat kan via astrid.plantinga@zozijn.nl of margreeth.
maarsingh@zozijn.nl. We maken van de inzendingen 
een leuke collage in de volgende ZO! 

“Het voelde als een  
ontlading om weer samen 
te kunnen zijn met zoveel 
mensen. Ik heb heel veel 

blije gezichten gezien.”
C
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eel mensen met een beperking zijn 

bang voor medische handelingen, 

zoals bloedprikken of het opzetten van een 

kapje voor narcose. Hoe kan je ze helpen om 

op een prettige manier en zo min mogelijk 

vrijheidsbeperkende maatregelen zo’n behandeling 

te ondergaan? In Raalte zochten Tiny (co'er), 

Josefien (gedragswetenschapper) en Astrid 

(praktijkverpleegkundige) de samenwerking op.

V

Met wijdopen mond ligt Maarten op de behandelstoel. De 
tandarts kan rustig zijn werk doen, want Maarten is onder 
narcose. Zojuist is er een kapje op zijn neus gezet. Die wilde 
hij eraf trekken. Daarom hield zijn begeleider zijn handen 
even heel stevig vast, zodat de anesthesist zijn werk kon 
doen. 
Het is niet de eerste keer dat Maarten vanuit zijn woning 
op Ivoor De Hilde een bezoek brengt aan de tandarts in 
het ziekenhuis in Zwolle, maar zo goed als deze keer is 
het nog nooit gegaan, vertelt coördinerend ondersteuner 
Tiny van Kessel. En dat heeft alles te maken met de 
voorbereidingen waarin alles tot in detail besproken wordt 
met alle betrokkenen. Zo is Maarten vandaag als eerste 
aan de beurt, zodat hij niet hoeft te wachten. Ook hoeft hij 
geen operatiejasje te dragen. Ook is er in de weken voor het 
bezoek geoefend met het opzetten van een zuurstofmasker, 
waardoor de narcose minder spannend is. 

Overgevoelige mond
Maarten is een cliënt met een ernstige verstandelijke 
beperking. Omdat hij overgevoelig is in zijn mond, gaat 
poetsen lastig. Met periodieke bezoeken aan een speciale 
angsttandarts proberen zijn ondersteuners ervoor te zorgen 
dat zijn gebit zo goed mogelijk in conditie blijft. Ook daar 
bereiden ze Maarten in samenwerking met zijn familie zo 
goed mogelijk op voor. “Vaste en voorspelbare patronen zijn 
daarbij de belangrijkste succesfactoren. Bij elk bezoek gaat 
er een vaste begeleider mee. De tandarts neemt extra tijd 
voor hem en we vertellen Maarten pas heel kort van tevoren 

dat hij naar de tandarts gaat, zodat hij niet te lang onnodige 
stress heeft. En na afloop gaat hij wat leuks doen met zijn 
vader”, vertelt Tiny. 

Gedwongen narcose
Maar de controleafspraken zijn onvoldoende toereikend 
om het gebit van Maarten gezond te houden. Daarom ligt 
hij vandaag op de operatietafel. En moest hij tegen zijn wil 
onder narcose worden gebracht met een kapje dat voor 
zijn neus wordt gehouden. “De ervaring leert dat hij dat 
kapje het engst vindt”, vertelt Tiny. “Die wil hij vastpakken 
en wegtrekken. Zijn begeleider moet op dat moment zijn 
handen met kracht vasthouden, anders kan hij niet onder 
narcose worden gebracht.”
Een situatie die valt onder de Wet zorg en dwang 
(Wzd), vertelt Josefien Klein Kranenbarg, die als 
gedragswetenschapper op de Kemphaan al jarenlang 
nauw betrokken is bij de tandartsbezoeken van Maarten. 
“Uitgangspunt van deze wet is dat onvrijwillige zorg niet 
wordt toegepast, tenzij het niet anders kan. En dat is precies 
wat hier aan de hand is. Als Maarten niet onder narcose kan 
worden gebracht, kan hij niet behandeld worden. Met alle 
gevolgen van dien: ontstoken tandvlees, ongezonde tanden 
en kiezen, pijn en tandverlies als uiterste consequentie.”

Stappenplan van de Wzd
Omdat er met de gedwongen narcose sprake is van 
onvrijwillige zorg aan Maarten, vraagt de Wet zorg en dwang 
om een gestructureerd stappenproces waarin wordt gekeken 

Samen 
voor 100% 
vrijwillige zorg
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Slimme innovaties die 
afleiden van de ingreep 
Ga eens in gesprek met het Zorglab. Ze hebben veel 
slimme innovaties in huis die cliënten helpen om op 
wat anders te focussen dan de behandeling. 

hoe de onvrijwillige zorg zoveel mogelijk beperkt kan 
worden. De afwegingen worden vastgelegd in het zorgplan. 
Josefien: “Daarbij is niet alleen zorgvuldig intern overleg 
en een nauwe samenspraak met verwanten belangrijk, er 
moet bovendien een derde persoon worden betrokken die 
niet direct bij de zorg voor de cliënt betrokken is en een 
adviserende rol op zich kan nemen.”
De keuze van Josefien en Tiny viel op Astrid Luttenberg, 
die als BIG-trainer regio Salland en praktijkverpleegundige 
Wilp een bekend gezicht is op de woonlocaties van Zozijn 
in Raalte. “Met z’n drieën hebben we voor overleg bij 
elkaar gezeten”, vertelt Astrid. “Van tevoren had ik al alle 
relevante informatie gekregen die nodig was om me een 
goed beeld te vormen van de situatie. Een van mijn adviezen 
was om de weken voorafgaand aan het ziekenhuisbezoek 
met Maarten al een gewenningstraject te starten met het 
opzetten van een zuurstofmasker of via de angsttandarts een 
beademingskapje te regelen. En om wellicht een VR-bril op 
te zetten als het narcosekapje wordt opgezet, zodat hij het 
niet ziet aankomen.”

Bang voor medische ingrepen
Het is niet voor niets dat de inbreng van Astrid werd 
ingeroepen. Als BIG-trainer en praktijkverpleegkundige 
binnen Zozijn heeft ze inmiddels de nodige ervaring 
opgedaan met cliënten die net als Maarten bang zijn voor 
medische ingrepen. “Het liefst wil je natuurlijk helemaal 
geen dwang gebruiken. En gelukkig is dat ook niet altijd 
nodig. Zo woont in Raalte een cliënt die tot voor kort angstig 

was voor het uitspuiten van haar oren. Elke week ben ik bij 
haar langsgegaan en door de weken heen mocht ik steeds 
meer doen dan alleen kijken. Door goed te luisteren en te 
kijken kan ik nu, anderhalf jaar later, haar oren probleemloos 
uitspuiten.” 

Blijven zoeken naar alternatieven
Ook voor Maarten gaat het Zozijn-team voor 100 procent 
vrijwillige zorg, geeft Tiny aan. “We zoeken net zo lang tot 
we de oplossing gevonden hebben en er geen dwang meer 
nodig is. Tot die tijd proberen we de voorbereidingen te 
perfectioneren en leren we van elk tandartsbezoek. Daar 
wordt de familie van Maarten, en in het bijzonder zijn vader, 
uiteraard nauw bij betrokken. Elke verandering die we 
willen doorvoeren wordt uitvoerig met hem besproken en 
geëvalueerd. Zo ging hij voorheen bijvoorbeeld altijd mee 
naar de behandelkamer. Maar het blijkt voor Maarten veel 
beter te werken als zijn vader pas komt als de behandeling 
achter de rug is. Ook gaan we in aanwezigheid van Maarten 
niet meer met de anesthesist in gesprek, maar geven we 
hem alle informatie op een briefje. Dat levert hem veel 
minder stress op. En Maarten mag tijdens het wachten 
muziek luisteren van zijn favoriete dweilorkest. Dat werkt ook 
heel kalmerend.”
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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.

Heb je vragen over hoe je energie kunt besparen op jouw woning, dagbeste-
dingslocatie of kantoor? Stuur voor advies een mail naar duurzaam@zozijn.nl.

Wat doe jij deze zomer om energie 
te besparen? De belangrijkste 5 tips!
Je merkt het misschien thuis al. Gas en stroom zijn tegenwoordig flink duurder! 
Ook voor Zozijn stijgen de energiekosten flink. Nog een extra reden om met elkaar 
goed te kijken: waar kunnen we deze zomer duurzame keuzes maken en energie 
besparen? Als we op elke woning, dagbestedingslocatie en kantoor deze vijf tips 
toepassen, scheelt dat honderdduizenden euro’s. Zo blijft er meer geld over voor 
de zorg en dringen we meteen ook onze CO2-uitstoot terug.  

Zet de lichten uit 
Een lamp gebruikt best veel energie. Bedenk daarom goed of het 
nodig is om de verlichting aan te zetten. En is er niemand in de 
ruimte? Dan kunnen de lampen natuurlijk uit.  

Zet deuren en ramen alleen ’s ochtends 
en ’s avonds open
Is het buiten warmer dan binnen? Houd dan dan alle deuren en 
ramen gesloten. Doe de zonwering ’s ochtends meteen naar 
beneden. De warmte blijft dan zoveel mogelijk buiten. Zet alleen ’s 
ochtends heel vroeg of ’s avonds als het donker is even vijf minuten 
de ramen en deuren open.

Douche korter, vijf minuten is al voldoende
In de zomer gebruiken we vooral veel gas voor het verwarmen van 
douchewater. Een kwartiertje douchen is natuurlijk lekker, maar als we 
dit met z’n allen terugbrengen naar 5 minuten is dat veel duurzamer. 

Duurzaamheid bij Zozijn

Zozijn stelt deze 
zomer op veel 
locaties de koeling 
energiezuiniger in. 
Het kan daardoor 
iets warmer voeler 
dan anders. 

1 

2 

3

4 Koel alleen als het nodig is
Zet de airco uit als er niemand is of als je ‘s avonds 
van kantoor naar huis gaat. 

5 Schakel apparatuur uit
Ga je lunchen of heb je een overleg, zet dan je computer uit. Laat 
in de woningen geen apparatuur op stand-by stand staan. 

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


