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Aan de slag 
om cliënten in 
beweging te krijgen

Steeds in de voorhoede: 
25 jaar Zozijn Op Pad

Van vlinders tot 
misbruik; liefde en 
seks in de zorg

Onderzoek: hoe 
kunnen cliënten 
veilig internetten?

Of je nou graag een stedentrip 
onderneemt, een concert bijwoont, gaat 
skiën of creatief wilt workshoppen, bij de 
personeelsvereniging (PV) zit je goed!

De PV organiseert allerlei leuke activiteiten 
waar jij als Zozijn-medewerker én als 
vrijwilliger aan mee kunt doen, zelfs als je 
geen lid bent! Voor slechts 2 euro per maand 
kun je tegen een sterk gereduceerd tarief 
deelnemen aan de leukste activiteiten.
De afgelopen anderhalf jaar stond voor 
alle collega’s binnen Zozijn echter in het 
teken van corona. Ook de activiteiten van 
de PV konden alleen online plaatsvinden. 
Gelukkig werden die online bijeenkomsten 
(denk aan de Bob Ross-schilderworkshop) 

goed ontvangen, maar natuurlijk hopen 
we dat we elkaar als collega’s binnenkort 
gewoon weer ‘live’ kunnen ontmoeten. 
Zo wordt er momenteel gekeken of we 
het Sinterklaasfeest en de populaire 
kerststukjesworkshop op een veilige wijze 
door kunnen laten gaan. Houd MijnZozijn 
daarvoor in de gaten!

Om de PV-activiteiten weer onder de 
aandacht te brengen bij alle collega’s vind 
je bij deze ZO! een presentje. Plant dit 
groeipapier in een pot met 1 cm grond 
erover. Zorg dat het vochtig blijft en je ziet na 
een week al het eerste begin van een mooie 
bloemenmix. Buiten in de tuin poten kan 
ook, maar wacht dan even tot mei. 

Voor jou: een bloemetje van de PV

ACTUEEL
Heb je de PV-enquête al ingevuld? Check je mail en laat in slechts 4 vragen weten 
wat jij van de PV vindt en welke activiteiten jij terug wilt zien. We horen het graag!

1. 2.

3. 4.

Groeipapier: zo werkt het
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oe het overdag met cliënten gaat, dat 

weten we vrij goed. Maar 's nachts? Dat 

is een ander verhaal. Terwijl slaapgedrag en de 

kwaliteit van slaap veel invloed heeft op het welzijn 

en gedrag van cliënten. 

Goede zorg 
begint in bed

Wist je dat we langer zonder eten kunnen dan zonder slaap? 
Dat we 30% van ons leven in bed doorbrengen? En dat 
60% van de mensen met een verstandelijke beperking te 
maken heeft met slaapproblemen? In een online kennissessie 
over slaap laat AVG-arts en slaapgeneeskundige Annelies 
Smits er geen twijfel over bestaan: slaap is - zeker in de 
gehandicaptenzorg - een ontzettend belangrijk aandachtspunt. 
Net zoals cliënten overdag een begeleidingsbehoefte hebben, 
hebben ze dat in de nacht ook.
De kennissessie vond eerder dit jaar plaats in het kader van het 
project Slaap Lekker! Binnen dit project werken het Zorglab, 
het Slaapteam, de nachtdienst, ICT en de regio’s samen. In 
het project wordt gekeken hoe met zorgtechnologie de slaap 
van cliënten verbeterd kan worden. Dat gebeurt met pilots op 
locaties in Raalte, Deventer, Wilp en Duiven.

Je hoort ze niet, maar slapen ze ook?
Eén van die locaties is de Kemphaan 11, waar ondersteuner 
Riana Stigt werkt. “Van een paar cliënten wisten we dat ze 
slaapproblemen hebben, bijvoorbeeld omdat ze onrust laten 
zien door middel van schreeuwen of op de muren bonken. De 
nachtdienst gaat dan naar hen toe. Maar van andere cliënten 
hadden we geen goed beeld van de slaapkwaliteit. Je hoort 
ze ‘s nachts niet, maar slapen ze ook? Op basis van hun 
gedrag overdag hadden we daar wel vraagtekens bij.”
Met behulp van de actiwatch werd het slaapgedrag van de 
cliënten twee weken lang in kaart gebracht. De actiwatch is 
een horloge dat onder meer slaap, beweging, geluid en licht 
meet. “We zagen toen dat deze cliënten inderdaad regelmatig 
en veel wakker waren ‘s nachts. En dat op de dagen nadat ze 
slecht geslapen hadden, ze veel onrustiger zijn”, zegt Riana.

Beter slapen door later naar bed te gaan
Samen met het slaapteam is vervolgens een analyse gemaakt 
en nagedacht hoe de slaapkwaliteit bij deze cliënten 
verbeterd kan worden. “Bij één van de cliënten zagen we dat 
ze eigenlijk gewoon te lang in bed lag, waardoor haar slaap 
vroeg in de ochtend al ‘op’ was. Dan zou je zeggen: breng 
haar later naar bed, maar dat is lastig, omdat haar alertheid 
vanaf 19.00 uur echt sterk daalt. Ze raakt dan in een hele lage 
staat van bewustzijn op de bank en het is lastig om haar dan 
later nog in bed te krijgen.”

Als interventie maakt het team nu gebruik van een qwiek up, 
een verrijdbare beamer. Die projecteert bijvoorbeeld een 
sterrenhemel op de wand van de kamer van de cliënt. “Ze kan 
daar in bed naar kijken. Op deze manier valt ze later in slaap. 
We hebben nog geen definitieve uitslagen van de metingen, 
maar onze indruk is dat ze hierdoor rustiger slaapt.”
Bij een andere cliënt is gekeken of de onrust in de nacht 
afneemt door gebruik van een apparaat dat rustgevende 
muziek of boodschappen van verwanten afspeelt als de cliënt 
uit bed gaat. Bij deze cliënt vindt ook aanvullend onderzoek 
plaats naar slaapapneu bij een haperende ademhaling. 

Niet iedereen houdt van uitslapen 
De pilot heeft het team op de Kemphaan 11 bewuster 
gemaakt van het belang van slaap. “Je denkt bij goede zorg 
eigenlijk automatisch aan wat je overdag doet voor een cliënt. 
Dan proberen we samen iemand zoveel mogelijk structuur, 
comfort en veiligheid te bieden. Over de nacht dachten we 
eigenlijk nooit na. Hoorden we niks van de nachtdienst? Dan 
zal het wel goed zitten, dachten we. Nu weten we dat dat niet 
zo hoeft te zijn en zijn we veel bewuster met slaap bezig. Stel 
dat iemand overdag indommelt: is iemand dan moe of kan het 
ook onderprikkeling zijn? Een andere belangrijk leerpunt is 
dat wat voor jou fijn is, dat niet hoeft te zijn voor cliënten. Wij 
vinden het misschien lekker om in het weekend tot 11.00 uur 
in bed te blijven liggen, maar voor een cliënt kan dat juist niet 
goed zijn”, vertelt Riana. 

Ondersteuningsplan voor 24 uur
Dat bewustzijn is belangrijk, geeft AVG-arts en 
slaapgeneeskundige Annelies Smits in haar kennissessie aan. 
Er zijn nog te weinig ondersteuningsplannen die iets zeggen 
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Wat je moet 
weten over slapen 
→  Slaap is een eerste levensbehoefte
Je slaapt éénderde deel van je leven. Tijdens de 
slaap komen je lichaam en geest tot rust, er vindt 
herstel plaats. Indrukken worden verwerkt, spieren 
ontspannen, er worden meer nieuwe cellen en 
afweerstoffen aangemaakt. 

→  Hoeveel slaap heb je nodig? 
De slaapbehoefte is altijd naar kalenderleeftijd, 
ook bij mensen met een verstandelijke beperking. 
De slaapbehoefte neemt af met de leeftijd. Op 
MijnZozijn vind je op de pagina van het Slaapteam 
een tabel waarin je ziet wat de gemiddelde 
slaapbehoefte per leeftijd is. 

→  Slaap en een verstandelijke beperking
Mensen met een verstandelijke beperking 
hebben een hoger risico op slaapproblemen. 
De slaap is kwetsbaarder in aanleg omdat het 
een hersenactiviteit is. Daarnaast zijn de externe 
omstandigheden (vaak langer op bed, wat minder 
beweging overdag, soms onvoldoende daglicht) 
minder gunstig. 

Meer weten? Kijk op de pagina van het Slaapteam 
op MijnZozijn.

Kanjers 
voor kanjers
Jouw ogen vertellen alles Rune. Bij binnenkomst 
zijn je ogen op ons gericht. We gaan bij je zitten 
en we kijken samen wat er allemaal in de mand 
zit. We kijken onze ogen uit, want er komt steeds 
weer wat tevoorschijn. Je ogen glinsteren als er 
een echte kanjers pet tevoorschijn komt, een CD 
van Warboel en Music Maatje en vervolgens een 
stoere bril. Het zijn allemaal cadeautjes voor jou, 
waardoor jij nu kunt gaan genieten.

Het grootste cadeau zit vooraan je rolstoel, een 

Mudcruiser, waardoor je als je naar buiten gaat niet 

alleen over de straten kunt rijden, maar nu ook over 

modderpaden en boomstronken kunt crossen. Jouw 

kijk zal vanaf vandaag weer een stukje verbreed 

worden, doordat de mudcruiser je net iets verder 

brengt. Als papa de fles champagne ontkurkt en de 

confetti de lucht inwaait, stralen je glinsterende ogen 

en jouw blik zegt, dat dit echt een feestje waard was.
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over 24-uurs zorg. Eigenlijk gaat het heel vaak over de 
dag, soms over interventies in de nacht, maar niet over 
ondersteuning in de breedte ervan. Het zou volgens Smits 
goed zijn om dag- en nachtondersteuning meer en beter 
op elkaar af te stemmen, zodat je slaapproblemen ’s nachts 
beter kan begrijpen en ook (deels) overdag kan verhelpen.  

Het project Slaap Lekker! loopt nog door tot het eind van 
dit jaar. De waardevolle inzichten uit de pilots worden 
gebruikt om binnen Zozijn de ondersteuning op het gebied 
van slaap en nachtrust verder te verbeteren. 

Rune kreeg al deze mooie cadeaus van de stichting 

Kanjers voor Kanjers, laat pedagogisch ondersteuner 

Maureen ten Dolle weten. Kanjers voor Kanjers zet 

zich in voor kinderen in de Achterhoek voor wie 

sport en spel niet vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld 

omdat er thuis geen geld is of omdat een kind 

langdurig ziek is of een beperking heeft. Door het 

organiseren van sportieve evenementen en donaties 

van particulieren en bedrijfsleven maakt Kanjers voor 

Kanjers dromen van kinderen waar. Iedereen met een 

wens voor het welzijn van kinderen kan bij Kanjers 

voor Kanjers terecht. Dat kunnen zowel aanvragen 

zijn voor groepen als voor een individueel kind. Meer 

informatie: www.stichtingkanjersvoorkanjers.nl

Met een qwiek up kan een rustgevend beeld geprojecteerd 
worden op de wand of het plafond van een slaapkamer. 
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Week van de reflectie
Zozijn doet van maandag 22 tot en met vrijdag 26 
november mee aan de landelijke Week van de Reflectie. 
Achter de schermen werkt een klein team aan een 
programma, waar uiteindelijk iedereen binnen Zozijn wat 
van zal merken. 

De focus ligt op laagdrempelige initiatieven en activiteiten 

die laten zien dat je altijd en overal kunt reflecteren, zonder 

dat je dat veel tijd hoeft te kosten. “Want reflecteren is heel 

belangrijk, ook wanneer je druk bent als team. Even stilstaan 

bij de vraag: doen we het juiste? Dat is echt iets anders dan 

evalueren, waarbij je kijkt of je iets goed gedaan hebt”, 

vertelt opleidingsadviseur José Kolthof, die samen met de 

teamcoaches de voorbereidingen treft voor de Week van de 

Reflectie. 

Thema van de Week van de Reflectie is ‘Met hart en ziel voor 

goede zorg’. Natuurlijk hoef je niet te wachten tot november 

om te reflecteren. Wil je alvast zelf of met collega’s aan de 

slag? Denk dan eens na over één van de vragen in het kader 

hiernaast. 

Nieuw protocol voor handhygiëne
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Stuur jouw idee in voor 
de Vindingrijkheidprijs
Heb jij iets bedacht en uitgevoerd wat het leven van 
cliënten verbetert, makkelijker of prettiger maakt? 
Of heeft een collega dat gedaan? Deel het, zodat 
medewerkers op andere plekken er hun voordeel mee 
kunnen doen.

Het hoeft daarbij niet per se te gaan om een ingewikkeld 
initiatief met een grote impact. Het verschil voor collega’s en 
cliënten zit hem vaak juist in kleine dingen. Ook het initiatief 
dat in jouw ogen misschien wel te simpel is voor een prijs, is 
dus welkom! 
Stuur je initiatief daarom nu in voor de Vindingrijkheidprijs 
van Zozijn. Dat kan via vindingrijk@zozijn.nl. Wie weet word 
jij de winnaar van 2021. Als inzender ontvang je sowieso een 
heerlijke Tony Chocolonely-reep.  

en cliënten die (mogelijk) het Norovirus hebben of 
besmet zijn met bacterie Clostridium difficile. 

Zorg daarbij dat je alle delen van je hand en ook 
de polsen goed inzeept. Vergeet plekken zoals de 
rug van je hand en de ruimte tussen je vingers niet. 
Spoel daarna goed af en droog je handen af met een 
papieren doekje. Draai de kraan ook dicht met een 
papieren doekje, zodat je handen schoon blijven.

Wanneer moet je je handen wassen en wanneer 
desinfecteren? En hoe doe je dat op een goede manier? 
Dat lees je in het nieuwe protocol Handhygiëne van Zozijn.

Handen desinfecteren doe je voorafgaand aan 
verpleegtechnische of aseptische handelingen, bijvoorbeeld 
als je een wond gaat verplegen of een katheter moet 
inbrengen. Door je handen te desinfecteren met handalcohol 
voorkom je dat bijvoorbeeld infecties van de ene cliënt 
overgaan naar de andere.

Wil je zichtbaar vuil van je handen verwijderen? Of zit er 
(mogelijk) bloed, wondvocht, 

urine, ontlasting of andere 
lichaams-vloeistoffen 

op je handen, 
bijvoorbeeld omdat je 
geniest hebt, je neus 
hebt gesnoten of naar 
de wc bent geweest? 
Was dan je handen. 

Dat doe je ook na contact 
met patiënten met diarree 
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Zozijn vindt het belangrijk dat je lekker in je vel zit en 
gezond bent. Als steuntje in de rug kun je gebruik maken 
van verschillende regelingen of aanhaken bij activiteiten 
die Zozijn dit najaar organiseert. 
 
Die activiteiten vinden plaats in november, tijdens de week 

van de Werkstress en de Duurzame Inzetbaarheid. Je kunt 

dan deelnemen aan meerdere online webinars of workshops. 

Benieuwd naar de thema’s van de activiteiten? Houd dan 

MijnZozijn in de gaten. 

Top 3: Voordelig werken aan je gezondheid

Fitnessregeling 
Wil je werken aan je conditie en 

spierkracht? Maak dan gebruik 

van de fitnessregeling. Daarmee 

profiteer je van belastingvoordeel 

tot wel 126 euro op je 

sportschoolabonnement. 

Fietsregeling 
Fietsen naar het werk. Dat is 

lekker, gezond én voordelig. 

Zeker als je gebruik maakt van 

de fietsregeling. Daarmee schaf 

je belastingvriendelijk een fiets 

of e-bike aan van bijvoorbeeld je 

brutosalaris of PBL-uren.

Vitaliteitstrainingen 
Meer weten over een gezond 

eet-, beweeg- en slaappatroon? 

Afkicken van social media? 

Werken aan een gezonde 

ademhaling of minder stress? Je 

kunt er op GoodHabitz gratis 

online trainingen over volgen.

Zo maak je er gebruik van
Wil je gebruik maken van de fietsregeling of de 

fitnessregeling? Kijk dan op MijnZozijn/Zozijnplein/

ZozijnVitaal. Daar vind je meer informatie en formulieren. 

Ook lees je daar hoe je makkelijk gebruik maakt van het 

online aanbod van GoodHabitz. 
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Jos
Elke donderdag als ik de keuken binnenkom, 
hebben Jos en ik hetzelfde gesprek. Hij zit 
aan zijn ontbijt, ik zet koffie. Terwijl de koffie 
loopt, vertelt Jos mij dat hij nog maar één 
dag hoeft te werken. Ik zucht diep en zeg 
zogenaamd verontwaardigd: “Ja, wrijf het er 
maar weer in Jos. Ik moet nog twee dagen 
werken!” Hij schatert van het lachen.

Tevreden drinken we onze koffie. De dag is 
begonnen. Jos is een charmeur. Hij kan je 
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aankijken met een twinkel in zijn ogen, het hoofd een 
beetje scheef, een grijns op zijn gezicht. Altijd een 
mooi overhemd aan met prints en kleuren. Zelden 
maak ik iemand mee die met zo weinig woorden zo 
communicatief is. Jos heeft gewoon 10 manieren om 
hetzelfde woord te gebruiken. Zijn “ja” kan stralend 
zijn van enthousiasme, streng als hij echt iets wil, kortaf 
als hij chagrijnig is. “Bah” met een wegwerpgebaar 
is ook meer dan duidelijk. Zit hij rechtop of in elkaar 
gedoken, z’n hand onder zijn hoofd? Praat hij hard of 
zacht? Alles helpt mee om te snappen wat hij bedoelt. 
Als hij blij is je te zien, pakt hij je hand en brengt die 
naar zijn wang. Woorden zijn niet altijd nodig, 
een goed gesprek is niet altijd lang. 
Samen koffie drinken is genoeg.

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

Foto: Jack van Raay

Week van reflectie
22 t/m 26 november 2021

Met
voor goede zorg

&ziel

Nadenkers:

Met hart & ziel voor goede zorg

22 t/m 26 november 2021

Was en desinfecteer je handen nooit achter elkaar. Dat is 
niet nodig en is juist slecht voor je huid. Het nieuwe protocol 
Handhygiëne is te vinden op MijnZozijn. Kijk daarbij op de pagina 
van Arbo of bij het Kwaliteitshandboek. Bij het protocol hoort ook 
een nieuwe poster.

Wat kan jij doen?
→ Desinfecteer en was je handen volgens het 

nieuwe protocol.

→ Print het nieuwe protocol uit en vervang het 

oude protocol Handen wassen op jouw locatie.

→ Hang de poster met instructies voor 

handhygiëne op in jouw locatie. 

→ Wat maakt jouw team bijzonder?

→ Door wie of wat voel je je gesteund in je werk?

→ Welke succeservaring had je onlangs op je werk?
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ndersteuning voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? Dat was een kwart eeuw 

geleden nog verre van vanzelfsprekend. Zozijn behoorde tot de landelijke pioniers die zich richtten 

op deze doelgroep. Dit jaar bestaat Op Pad, zoals de NAH-tak heet, 25 jaar. We blikken terug én vooruit 

met Jos Berends.

O

Het is 1996. Revalidatiecentrum Klimmendaal zoekt een plek 
waar vier jongeren met niet-aangeboren hersenletsel onder 
begeleiding kunnen wonen. Festog, één van de voorlopers 
van Zozijn, besluit de uitdaging aan te gaan. In Doesburg 
wordt een woonplek gecreëerd voor de jongeren.
Een jaar later komt Jos Berends in dienst en maakt hij kennis 
met de nieuwe Doesburgse cliënten. “Ik had eerlijk gezegd 
nog nooit van NAH gehoord. Het was voor mij een sprong 
in het diepe, maar eigenlijk gold dat voor al mijn collega’s. 
Sterker nog, het gold voor heel Nederland”, vertelt Jos. 

Op Pad was namelijk één van de eerste organisaties in 
Nederland die zich op mensen met NAH richtte. “Langzaam 
begon het besef te ontstaan dat iemand met NAH zijn eigen 
problematiek kent en een eigen benadering behoeft. In de 
afgelopen 25 jaar is dat gelukkig steeds meer erkend en is de 
ondersteuning aan mensen met NAH aanzienlijk verbeterd, 
maar er is ook nu nog steeds veel te winnen op dat gebied”, 
stelt Jos. In de jaren na de start groeit het aantal woonplekken 
voor mensen met NAH gestaag. Later komen daar ook 
trainings- en dagbestedingslocaties bij. “Intussen bouwden 
we steeds meer deskundigheid op, vooral ook door kennis 
te delen met andere organisaties. Zo wisselden we bij het 

opzetten van ambulante begeleiding kennis uit met SiZa”, 
vertelt Jos. 

Kind en NAH
Het pionierende karakter van Op Pad? Dat blijft onder de 
oppervlakte altijd aanwezig. Zo groeit in de loop van de tijd 
het besef dat er veel kinderen met NAH zijn en dat deze 
kinderen een eigen benadering nodig hebben. Jos: “Rond 
2007 zochten we daarom de samenwerking op met de 
sector Kind & Jeugd van Zozijn. Van daaruit is er veel kennis 
opgebouwd rond kinderen en jongeren met NAH. Eind 2019 
resulteerde dat in de start van een eigen, landelijk opererend 
Expertiseteam Kind & NAH.”

Nog zo’n mijlpaal is de introductie van het landelijk 
behandelprogramma Hersenz, waarmee mensen met 
NAH en hun naasten leren om te gaan met de ingrijpende 
veranderingen in hun leven. Zo leren cliënten om hun energie 
goed te verdelen en handig om te gaan met bijvoorbeeld 
vergeetachtigheid, concentratieverlies of moeite met 
organiseren. Het behandelprogramma maakt het aanbod nog 
completer. “We kunnen mensen met NAH in alle levensfasen, 
van nul tot honderd jaar, ondersteuning bieden”, aldus Jos.

Steeds in de voorhoede
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D Regionaal Expertisecentrum
Dat is echter geen reden om achterover te leunen. Ook in het 
jubileumjaar is Op Pad volop bezig met nieuwe ontwikkelingen, 
zoals de plannen voor een regionaal expertisecentrum NAH+. 
“Dit expertisecentrum wordt onderdeel van een landelijk 
netwerk van regionale expertisecentra. Deze centra richten 
zich op (jong)volwassenen die NAH hebben in combinatie 
met gedragsproblematiek, psychiatrische problematiek en/
of verslaving. Dit is lang een min of meer verborgen groep 
geweest.”
Het idee? Zorgorganisaties kunnen straks bij zo’n 
expertisecentrum aankloppen voor kennis die nodig is om 
goede zorg en behandeling te bieden aan deze complexe 
doelgroep. Op Pad is ook betrokken bij de inrichting van een 
regionaal expertisecentrum voor kinderen en jongeren met 
NAH binnen de Wet langdurige zorg. 
“Al deze ontwikkelingen zijn echt toe te juichen”, stelt Jos. “In 
1996 had nog bijna niemand van NAH gehoord. Inmiddels is 
het een erkende doelgroep geworden. Tegelijk is het ook een 
grote doelgroep waarvan een deel onzichtbaar is. Bovendien 
is de zorg voor veel van deze mensen vaak nog te versnipperd. 
Kortom, er valt nog veel te ontwikkelen voor mensen met 
NAH. De afgelopen 25 jaar heeft Op Pad daarin steeds in de 
landelijke voorhoede gezeten. En dat blijven we zeker doen.”

Dit artikel is ontleend aan een uitgebreider verhaal in 
Nieuwspad, het eigen magazine van Op Pad.

Dat is onze Wilma
Daar gaat ze, amper 1.40 hoog, handjes op haar rug. 
Haar benen stram, maar vastberaden bewegend 
vooruit.

Met haar handen op haar rug heeft ze precies dezelfde 
houding als haar vader had, mijn schoonvader, wat me 
steeds weer ontroert.
‘Zijn minkukel’, noemde hij haar liefkozend.
Haar hoofd staat een beetje scheef, haar neus nog veel 
schever, haar tong zeker 10 centimeter uit haar mond. Geen 
klassieke schoonheid volgens de bladen, maar haar bruine 
ogen kijken open en vrolijk de wereld in, wat haar prachtig 
maakt. Mijn kinderen vonden het altijd fascinerend om te 
zien hoe ze haar koffie dronk, met haar tong gekruld onder 
de beker. Probeer het maar eens, het is een gave. 
Soms komt ze voor je staan, pakt je handen en springt 
vrolijk op en neer. Verrassend soepel met die stramme 
beentjes van d’r. Onderwijl haar naam roepend: ”Kijk, dat is 
Wilmaaaa!” Alsof het een voorrecht is dat ze zich even bij je 
voegt, en eigenlijk heeft ze daar groot gelijk in.
Verwachtingsvol kijkt ze je aan en met een zacht, zoet 
stemmetje geeft ze een langgerekt “Heeeeeeee”. Soms 
krijg je van haar een ‘niksje’.  Tussen duim en vingers 
geklemd duwt ze je dan iets onzichtbaars in de hand, waar 
je haar hartelijk voor dient te bedanken.
Maar af en toe is ze het ook zat. Dan bijt ze op haar hand 
of blijft onrustig ronddrentelen. Schreeuwt: “Wilma wil dat 
niet!” Dan zakt ze tijdens een wandeling met haar billen op 
de grond en weigert nog een stap te verzetten. Verdriet? 
Pijn? Moe? Wie zal het zeggen, want zelf kan ze dat niet.
Gelukkig zijn er altijd nog De Havenzangers, die haar 
humeur vrijwel altijd weten op te peppen. Op de bank 
zittend, haar benen recht naar voren, klapt ze haar hele 
bovenlijf met gemak op en neer op de maat van de muziek. 
Omringd door een berg snippers van tijdschriften die ze 
zorgvuldig doorbladert en in kleine stukjes scheurt.
Toen ze geboren werd waren de artsen zorgelijk. Ze zou 
niet oud worden, maar zij bewijst al 56 jaar het tegendeel. 
Laat ze maar lekker praten. Want kijk, dát is nou Wilma. Ons 
eigen lieve minkukeltje...

Cherry Barto is ondersteuner op Dagcentrum De IJselvallei 
in Wilp.

Wat is NAH? 
Niet-aangeboren hersenletsel is een beschadiging 

aan de hersenen die iemand tijdens zijn leven 

oploopt als gevolg van een beroerte, ongeluk, 

hartstilstand of hersenaandoening. Er bestaat ook 

aangeboren hersenletsel. Dit is schade aan de 

hersenen die ontstaan is rond of na de geboorte, 

zoals zuurstofgebrek of een infectie. Jaarlijks krijgen 

zo’n 140.000 Nederlanders met een of andere vorm 

van hersenletsel te maken. Eén van die mensen is Kim 

Kwakernaak uit Nijmegen. Het behandelprogramma 

Hersenz van Op Pad hielp haar om de regie in haar 

leven terug te krijgen. Je leest erover op zozijn.nl/

ervaringsverhalen/

Jos Berends is gedragskundige bij Zozijn Op Pad.
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lk half jaar vinden er bij Zozijn onderzoeken plaats die gericht zijn op innovatie en verbetering van 

de zorg. Hiervoor worden studenten ingeschakeld van verschillende opleidingsinstellingen, veelal 

oud-stagiairs of studerende medewerkers. Een win-winsituatie voor student én Zozijn. In deze ZO! twee 

onderzoeken die afgelopen zomer werden afgesloten.

E

Wat is er nodig in het pedagogisch 
klimaat wanneer je 18+ bent? 

Stel, je bent een jongere met intensieve ondersteuning en je 
wordt achttien jaar. Wie jij bent en wat je nodig hebt, verandert 
niet op je verjaardag. Je zorg verandert wel. Binnen Kind & 
Jeugd zijn verschillende soorten behandelingen en disciplines 
meestal dichtbij elkaar te vinden in één gebouw. In de 
volwassenzorg is dat vaak niet meer het geval. Ook als het gaat 
om vergoedingen en regels verandert er veel. 

Colette Beumer en Nina Schreur onderzochten voor de sector 
Kind & Jeugd intensieve ondersteuning (IO) Achterhoek wat 
Zozijn kan doen om de overgang naar de volwassenzorg voor 
jongeren soepeler te laten verlopen. De studenten Pedagogiek 
aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ontdekten in 
interviews met CPO’ers en CO’ers dat de visie en werkwijze 
van Kind & Jeugd en de volwassenenzorg binnen Zozijn over 
het algemeen hetzelfde zijn. Wel worden regelmatig andere 
termen gebruikt waar hetzelfde wordt bedoeld. Hier ligt 
volgens Colette en Nina dan ook een kans: stem dit beter op 

elkaar af. Ook gaven de CPO’ers en CO’ers aan dat ze weinig 
weten over elkaars werk en dat er onvoldoende samenwerking 
plaatsvindt.
Juist die samenwerking is nodig om integraal aan te sluiten 
bij de ondersteuningsbehoefte van jongeren die achttien 
worden. Een van de aanbevelingen die uit het onderzoek komt, 
is dan ook: bereid jongeren al vroeg voor op de overstap 
naar volwassenzorg. Op die manier hoeven ze een minder 
grote stap te zetten als ze achttien worden. Als output van 
het onderzoek ontwikkelden Colette en Nina een format voor 
een studiedag. Tijdens deze dag treffen CO’ers en CPO’ers 
van Kind & Jeugd en de volwassenenzorg elkaar. Het doel is 
om meer inzicht te krijgen in elkaars sector en de onderlinge 
samenwerking en communicatie te verbeteren. Meer info volgt 
in het najaar.

Onder de loep: praktijk-
onderzoek bij Zozijn

‘Vraag een student 
het uit te zoeken!’ 
“Binnen Kind & Jeugd wordt er veel onderzoek 
gedaan”, vertelt beleidsmedewerker Maaike 
Baars. “Dat gebeurt vooral door studenten die 
hier hebben stagegelopen of door medewerkers 
die deeltijdopleidingen doen. Twee keer per jaar 
gaan groepen studenten aan de slag met vragen 
vanuit onze organisatie, waarna ze de uiteindelijke 
onderzoeksresultaten presenteren tijdens een 
feestelijke afsluiting. Op MijnZozijn kun je diverse 
van deze interessante onderzoeken en video’s 
terugvinden. Deze onderzoeken kunnen ook voor 
andere locaties wellicht wat betekenen.” Ook 
benadrukt Maaike de meerwaarde van onderzoek en 
moedigt ze andere regio’s en sectoren aan. “Soms 
heb je een vraag en geen tijd om het uit te zoeken. 
Laat een student dit dan doen, die vervolgens ook 
nog een literatuurstudie doet en met een product 
komt zoals een format voor een studiedag. Dat 
levert mooie win-winsituaties op.”

Hoe kunnen cliënten 
veilig internetten?

Phishing. Ongewenst seksueel contact. Of per ongeluk geld 
uitgeven aan games op je telefoon. Een online ongeluk zit 
in een klein hoekje. Derdejaarsstudenten van verschillende 
opleidingen binnen Hogeschool Saxion onderzochten daarom 
hoe Zozijn cliënten kan ondersteunen om veilig te internetten.

 “Bij internetveiligheid denk je al snel aan de extremen, 
zoals pesten en ongewenste contacten. In de praktijk blijken 
begeleiders en cliënten meer te worstelen met zaken als 
onbedoelde aankopen of het delen van persoonlijke informatie 
met alle risico’s vandien”, vertelt Remmert Scholte. Samen 
met zijn medestudenten deed hij onder meer interviews met 
begeleiders, de cliëntenraad en verwanten. 

“De term ‘onbewust onbekwaam’ viel regelmatig”, vertelt hij 
daarover. “Cliënten hebben bijvoorbeeld niet altijd door dat 
een aankoop in een app daadwerkelijk geld kost. Of dat je 
alert moet zijn op phishing en oplichting. Tegelijk waren er 
ook begeleiders die juist aangaven dat zij zélf te weinig online 
kennis hebben om cliënten goed te kunnen begeleiden. De 
oplossing is dan ook bijna altijd het vergroten van kennis, bij 
zowel de cliënt als de begeleider.”

Wie hiermee aan de slag wil, kan putten uit een reeks 
mogelijkheden. “Zo zijn er digicoaches die medewerkers 
kunnen helpen om digivaardiger te worden. Ook heeft de 
Zozijn School een aantal e-learnings en cursussen beschikbaar 
rond het onderwerp internetveiligheid. Maar ook handige 
hulpmiddelen, zoals het spel ‘Slim met media’ waarmee teams 
met elkaar in gesprek gaan over hoe je omgaat met sociale 
media en de digitale wereld op de groep. Of de cursus 
Mediawijsheid waarin cliënten leren over de leuke en minder 
leuke kanten van internet.”

In hun eindpresentatie lanceerden de studenten onder meer 
het idee voor een internet hulpcafé, vergelijkbaar met een 
repair café. “De meer ervaren cliënten zouden daar anderen 
kunnen helpen met vragen en problemen rond internet, wat 
meteen een mooie werkmogelijkheid is. Maar ook een korte 
handleiding voor medewerkers over hoe je cliënten kunt helpen 
hun socialmedia-accounts beter te beveiligen zou al een 
welkome toevoeging zijn op het huidige aanbod.”
Dat aanbod is overigens al heel breed, concluderen de 
studenten. “Het lastige is alleen dat medewerkers niet altijd de 
weg naar cliëntencurssen weten of dat deze door corona on 
hold zijn gezet. Bij de Zozijn School gebeurt echter van alles, 
dus die stap zou al de eerste kunnen zijn.”
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Wat voor vrijwilligerswerk doe je?
Yvonne: “Alweer enkele jaren geleden hoorde ik over het 
project van coördinator vrije tijd, Marjon Beuwer, waarbij 
teams van vrijwilligers – voornamelijk (ex-)medewerkers 
van Zozijn – koken voor cliënten op De Lathmer in regio 
Oost-Veluwe. Het idee was om cliënten die normaliter niet 
uit eten kunnen toch een restaurantervaring te geven. De 
vrijwillige kookteams verzorgen een driegangenmenu, van 
boodschappen tot afwas, inclusief mooie aankleding van 
de tafel. De woningen kunnen zich hiervoor inschrijven en 
Marjon regelt vervolgens dat één van de teams een feestelijke 
maaltijd verzorgt. Samen met een gedragswetenschapper en 
een gepensioneerd kok, vorm ik nu alweer een aantal jaar zo’n 
kookteam.” 

Wat levert het vrijwilligerswerk je op?
Yvonne: “Als je niet in de primaire zorg werkt, is dit project 
een laagdrempelige manier om met cliënten in contact te 
komen. Voor de cliënten is het een feestje. Een avondje uit 
in eigen huis. Zeker als er normaal gesproken niet wordt 
gekookt op de groep, begint de ervaring eigenlijk al zodra de 
kookgeuren zich verspreiden. Als de cliënten dat kunnen en 
willen mogen ze natuurlijk meehelpen met zaken als groenten 
snijden of de tafel dekken. Het is al met al een hele leuke 
ervaring, voor de cliënt én voor ons als vrijwilligers. Die blije 
gezichten, daar doe je het voor. Qua inzet vraagt dit specifieke 
project niet veel van je. We zijn als kookgroepje zo’n vier keer 
per jaar aan de beurt, maar als je één keer wilt of veel vaker 
dan kan het allemaal. De afgelopen periode was het helaas 
niet mogelijk om op de groepen te koken. Dat het gemist 
werd, is wel duidelijk. Ik kom op het landgoed regelmatig een 
jongen tegen die dan steevast roept: ‘Yvonne wanneer kom je 
weer koken?’ En dat doen we meteen zodra het weer kan!”

Hoe gaat het project in zijn werk? 
Marjon: “De woningen melden zich bij mij aan voor een 
avondje ‘Uit eten in eigen woning’. Vervolgens koppel ik hen 
aan een kookteam. Naast vrijwilligers van buiten Zozijn zijn 
er ook opvallend veel teams uit werkelijk alle hoeken van 

rijwilligers. Ze zijn ontzettend waardevol 

voor Zozijn en maken op veel plekken het 

leven van cliënten een beetje mooier. Dit keer in 

de spotlights: Yvonne Bos die deelneemt aan 'Uit 

eten in je eigen woning' en Marjon Beuwer die het 

project bedacht.

V

onze organisatie. De vrijwilligers koken in een door henzelf 
samengesteld groepje en geven zelf aan wanneer, hoe 
vaak en voor welke doelgroep ze willen koken. Afhankelijk 
van de doelgroep duurt zo’n avondje koken van 16.00 tot 
20.00 uur. Maar het komt ook wel eens voor dat cliënten een 
aanvraag doen voor een lunch of high-tea. Daar geven we 
dan ook graag gehoor aan. Ik heb gezorgd voor boxen met 
kookspullen, mooi servies en glazen en tafelaankleding. Deze 
worden door de dienst Logistiek gebracht.”

Zou je dit ook in andere regio’s op kunnen starten? 
“Op dit moment zijn we alleen actief op De Lathmer, maar ik 
heb al jaren de wens om het project ook in andere regio’s te 
lanceren. Daar is het echter nog steeds niet van gekomen. Ik 
zou graag met collega’s van andere regio’s om tafel gaan om 
te bespreken hoe zij dit ook voor hun regio kunnen realiseren. 
Neem gerust contact met me op via m.beuwer@zozijn.nl. Als 
iemand de coördinatie op zich wil nemen dan kun je al vrij 
gemakkelijk starten. De kosten zijn minimaal en het plezier dat 
je de cliënten ermee doet, groot. Het is bijzonder om te zien 
dat de betrokkenheid van de medewerkers bij de cliënten van 
Zozijn zo groot is, dat zij zich met veel plezier vrijwillig inzetten 
om zo cliënten een bijzondere avond te bezorgen. Eten 
verbroedert, dat blijkt hier wel uit.”

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

Uit eten op de 
eigen woning

Vrijwilligerspaspoort 
 
Naam: Yvonne Bos
Leeftijd: 58 jaar
Woonplaats: Apeldoorn
Vrijwilliger bij: Uit eten in je eigen woning op  
De Lathmer in Wilp
Vrijwilliger sinds: 2015
Dagelijks leven: Directiesecretaresse ZAB bij Zozijn

Met wat voor doelgroep werk je en wat zijn hun 
ondersteuningsvragen?
Op de woning waar ik werk wonen twee vrouwelijke en vijf 
mannelijke cliënten in de leeftijd van 12 tot 55 jaar. Ze hebben 
allemaal een ernstig verstandelijke beperking, in combinatie 
met bijvoorbeeld hechtingsproblematiek, angststoornissen, 
NAH, ASS en/of epilepsie. Ons grootste doel is dat ze een 
fijne dag hebben. Nabijheid speelt daarin een belangrijke rol. 
Eén cliënt kan bijvoorbeeld niet langer dan 5 tot 10 minuten 
alleen zijn, vanwege traumatische ervaringen uit het verleden. 
Die krijgt een-op-eenbegeleiding. Een andere cliënt is lang 
gefixeerd geweest. We zoeken nu naar manieren waarop hij 
zich veilig voelt zonder dat hij vastligt op bed. 

Hoe ga je om met het grote beroep dat deze doelgroep op 
je doet?
Dit werk is inderdaad behoorlijk intens, zeker als je een-op-
een staat. Ik heb door de jaren heen geleerd dat ik niet altijd 
aan hoef te staan. Als een cliënt bijvoorbeeld ratelt, kan ik 
dat langs me heen laten gaan waardoor het mij geen energie 
kost. Soms moet je gedrag kaderen, maar dat is lang niet 
altijd nodig. Wat ook helpt is om de lat voor jezelf op een 
reële hoogte te leggen. Er zijn zoveel externe factoren die van 
invloed zijn op het gedrag van cliënten. Dat het soms misgaat 
hoort bij het leven. Dat is geen falen, je kunt ervan leren. 

Hoe ziet je werkdag eruit?
Het tempo op onze woning ligt relatief laag. We nemen veel 
tijd voor bijvoorbeeld het opstaan en ontbijten. Dat moet 
ook, want als je sneller gaat levert dat meteen spanning 
op bij deze doelgroep. Een deel van de cliënten gaat naar 
dagbesteding, anderen blijven op de woning. Met hen gaan 
we bijvoorbeeld wandelen, fietsen of hebben we een snoezel- 
of een massageactiviteit. We eten ook weer rustig en daarna 
is het douchen, pyjama’s aan en langzaam afbouwen tot de 
cliënten naar bed gaan. Als ik niet bij Zozijn werk, ben ik vaak 
druk met mijn eigen bedrijfje. Ik ben mede-eigenaar van Art 
Bakery. We maken Youtube-tutorials waarin we laten zien hoe 
je decoratielekkernijen maakt. Denk bijvoorbeeld aan donuts 
of taartjes van zoutdeeg en fimo. Een hartstikke leuke en 
goedkope activiteit die ook leuk is voor cliënten. Kijk maar 
eens op www.youtube.com/artbakery.

‘Ik probeer elke cliënt minimaal 
één keer per dag te laten lachen’

Wat geeft jou energie in je werk?
Ik probeer elke cliënt minimaal één keer per dag te laten 
lachen. Dat doe ik op de meest gekke manieren, bijvoorbeeld 
door een raar stemmetje uit een tv-programma op te zetten. 
Bij elke cliënt weet ik inmiddels wel iets wat ze grappig 
vinden. Dat is gewoon veel experimenteren. Ik heb mezelf 
regelmatig voor schut gezet, maar dat vind ik niet erg. 

Wat raakt je in het contact met cliënten? 
Vooral dat ze zo kunnen genieten van kleine dingen. Een 
stukje fruit, een glaasje ranja. Dan realiseer ik me dat ik wel 
eens kan stressen om iets kleins, terwijl dat nergens voor 
nodig is. Of dat ik niet altijd grote doelen hoef te stellen. Met 
een kleine stap beginnen is ook goed. Dit werk houdt je elke 
dag een enorme spiegel voor. 

Van welke cliënt heb je het meest geleerd?
Ik kan niet één specifieke cliënt bedenken, maar wat ik altijd 
bijzonder vind is dat cliënten zulke goede ‘voelsprieten’ 
hebben. Ze lezen jou en weten vaak hoe je je voelt, zonder 
dat je nog maar iets gezegd hebt. Dat maakt mij bewuster van 
hoe ik me opstel. Ik heb ook geleerd om te doseren: soms is 
het ook goed om minder aanwezig te zijn. 
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ij Zozijn heb je ruim 2500 collega's, die 

soms heel ander werk doen dan jij. Wie B
zijn ze, wat drijft ze, hoe ziet hun dag eruit en 

wat verandert er in hun werk? In deze editie Mike 

Bolderman.

In het kort
Naam: Mike Bolderman (27)

Functie: Coördinerend Ondersteuner wonen

Locatie: Sterrenboslaan, Wilp 

Werkt bij Zozijn sinds: 2017

Vrijwilligers maken het mogelijk
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Misschien herken je het wel bij jezelf: je wilt graag meer 
bewegen en neemt je zelf af en toe voor om dat ook te doen. 
Je start fanatiek, maar na een poosje merk je dat het steeds 
lastiger wordt om vol te houden. Of dat het bewegen er 
steeds vaker bij inschiet. 
 “Dit is heel normaal, ook voor mensen met een beperking”, 
weet Sjaak van Tent, manager dagbesteding in de regio 
Achterhoek De Liemers. “Terwijl beweging pas effectief is als 
je het structureel doet. Om dat voor elkaar te krijgen moet 
bewegen een vast onderdeel van je leven zijn. Een gewoonte. 
Dat geldt uiteraard ook voor onze cliënten.”

Beweging op de kaart
De regio Achterhoek De Liemers heeft beweging daarom, 
als onderdeel van het Jaarplan 2021, hoog op de agenda 
gezet, vertelt Sjaak. “In navolging van de 
regio Oost-Veluwe is er hier een werkgroep 

eweging is goed voor lichaam en geest. 

En als cliënten dat in groepsverband doen, 

levert dat meteen ook sociale contacten op. Een 

win-winsituatie dus. Vandaar dat een werkgroep in 

regio Achterhoek De Liemers extra aandacht geeft 

aan het in beweging krijgen van cliënten.

gestart met daarin twee bewegingsexperts: fysiotherapeute 
Bernita de Roosz en coördinerend pedagogisch ondersteuner 
Mathijs Kamphorst. Beiden zijn al bekend binnen Zozijn en 
werken nauw samen met de Zozijn School, die onder meer de 
sportcursus Fit & Fun organiseert. Het ideaal is dat beweging 
één van de vaste pijlers wordt van het zorgplan. Want 
beweging is voor een mens net zo belangrijk als voeding of 
slaap. Uiteraard vanwege de lichamelijke voordelen, maar het 
is minstens zo belangrijk voor de geestelijke gezondheid en 
sociale contacten van cliënten.”

Samen koken, eten en sporten
Een mooi praktijkvoorbeeld is Samen Sportief in Zevenaar. 
“Dat is een groepje mensen, waaronder enkele cliënten, dat 
wekelijks samenkomt om met elkaar te koken, eten en sporten. 

Een prachtig initiatief, vooral voor 
mensen die dreigen te vereenzamen. 

En zo zijn er uiteraard nog tal van 
mooie initiatieven op 
het gebied van sport en 
beweging. Er gebeurt 
hier in de regio namelijk 
al van alles op het gebied 
van sport. Het is dan ook 
niet de bedoeling dat 
we een nieuw project 
gaan optuigen, we 
willen versterken wat er 
al is. Juist door al die 
activiteiten te delen, 

Aan de slag 
om cliënten 
in beweging 
te krijgen

Vraag of tip 
over beweging?
Bernita en Mathijs zijn benieuwd naar wat er op jouw locatie speelt op het gebied 

van sport en beweging. Heb je ondersteuning nodig, heb je een vraag of ben je al 

actief bezig? Bernita (06-27165012, bernita.deroosz@zozijn.nl) en Mathijs (06-2306 

5205, m.kamphorst@zozijn.nl) horen het graag. 
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zodat je elkaar kunt inspireren. Maar ook door maatwerk te 
bieden. Elke locatie, elke doelgroep of individu heeft een 
eigen aanpak nodig. Wat dat is, weten de collega’s op de 
werkvloer het beste. Mathijs en Bernita zijn aangesteld om 
daarin te ondersteunen door hun kennis en kunde te delen 
en mensen met elkaar te verbinden.”

Van inzet stagiairs tot hulp bij vragen
Bernita en Mathijs zijn deze zomer samen met een team 
gestart door een enquête te houden. Bernita: “Het doel was 
om in kaart te brengen wat er al is, wat medewerkers missen 
en wat ze van ons nodig hebben. De eerste uitkomsten 
zijn dat er op dagbesteding bijvoorbeeld al wel muziek- of 
sportactiviteiten zijn, maar dat die regelmatig uitvallen door 
drukte, ziekte of crisismomenten. Ook geven CO’ers aan 
dat ze kennis missen. Allemaal punten waar we op kunnen 
ondersteunen. We werken bijvoorbeeld al met stagiairs van 
diverse sportopleidingen die kunnen ondersteunen bij het 
geven van bewegingslessen en -activiteiten. Hun inzet willen 
we in de toekomst verder uitbreiden. Maar we kunnen ook 
de Zozijn School inschakelen die de Fit & Fun-cursus geeft. 
Doordat wij veel contacten binnen en buiten Zozijn hebben 
op het gebied van sport, kunnen we snel de weg vinden 
bij vragen. Als je een cliënt hebt die zich graag bij een 
sportvereniging wil aansluiten bijvoorbeeld, of als je vragen 
hebt hoe je beweging kunt introduceren op de groep. We 
kunnen voor elke doelgroep leuke activiteiten verzinnen.”

Koffiekopje naar de vaatwasser brengen
Denk daarbij niet te moeilijk, tipt Bernita. “Het draait niet 
alleen om sport. Structureel bewegen is het belangrijkst. 
Dus elke dag tien minuten bewegen is al beter dan één 
keer per week een langdurige sportactiviteit doen. Probeer 
beweging bijvoorbeeld te integreren in de Algemeen 
Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) van cliënten. Dat kan 
bijvoorbeeld door cliënten te stimuleren om zelf hun lege 
kopje koffie naar de keuken brengen, of een andere korte 
taak uit te voeren. Als ze dat een paar keer per dag doen, 
komen ze ook aan extra beweging.” 

Sportmomentje in de pauze
Bij dagcentra De Lockhorst en De Berken is ervoor gekozen 
om de cliënten meer zelfvoorzienend te laten zijn, vult Sjaak 
aan. “Een deel van de hovenierstaken wordt nu door de 
cliënten zelf uitgevoerd, zoals grasmaaien. Voor de cliënt 
is dat een nuttige taak en door het positieve commentaar 
is het bovendien goed voor het zelfvertrouwen. Je kunt 
afhankelijk van de locatie en doelgroep meer van dit soort 
activiteiten bedenken, die lang niet altijd geld hoeven 
te kosten. Op sommige dagbestedingslocaties waar 
cliënten zittend werk uitvoeren, hebben we bijvoorbeeld 
sportmomentjes ingebouwd in de pauze. Dat is fijn als 
afwisseling van het zitten én een welkome afleiding van 
het gefocust werken. En dat is precies het doel: lichaam 
én geest fitter krijgen. Dit is een eerste aanzet, maar in de 
toekomst willen we beweging bij iedereen binnen Zozijn 
tussen de oren krijgen.”

De wind kun je 
niet veranderen, maar 
de zeilen zet jezelf
Hebben jullie ook zo genoten van de Olympische 
Spelen? Marit Bouwmeester, de 33 jarige Friezin die 
haar Olympische gouden medaille verdedigde in de 
wateren van Tokio, was één van de vele hoogtepunten.

Ze zeilde tien races waarbij de wind continu anders was 
en haar prestaties zeer wisselend. Ze moest letterlijk en 
figuurlijk de zeilen bijzetten om zo goed mogelijk uit te 
komen voor een goede eindklassering. Een dramatische 
start en een fout in race zeven maakte dat ze een enorme 
aanspraak moest doen op haar aanpassingsvermogen. En 
dat deed ze. Ze kwam tóch op een medailleplek. Adaptief 
vermogen noemde Pieter van den Hoogenband dat. 
Accepteren van veranderende omstandigheden, keuzes 
maken en vervolgens een nieuw plan maken. Op veel 
momenten geldt dat voor ons allemaal. 
We leven in een tijdperk waarin veranderingen elkaar 
razendsnel opvolgen en je gevraagd wordt goed je werk 
te blijven doen. Ook bij Zozijn is er continu beweging. 
Ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg, visie op 
cliënten, corona, wisselingen in je team en bovendien 
wordt er ook meer flexibiliteit van iedereen gevraagd. Dan 
zijn er nog alle technologische ontwikkelingen die handig 
zijn, maar soms ook aanpassingsvermogen vragen. 
Hoe houd jij koers? Hoe zorg jij ervoor dat je plezier 
hebt en houdt in je werk? Ook als het privé wel eens niet 
allemaal voor de wind gaat? Ooit ben je als medewerker 
van Zozijn gestart, heb je trots aan je familie en vrienden 
verteld dat je een baan hebt gevonden bij Zozijn. Voor 
sommigen is dat al lang geleden, voor anderen is dit 
moment nog dichtbij. Ergens is de match gemaakt tussen 
jou en Zozijn en heb jij ervoor gekozen om jouw tijd, 
energie, kennis, vaardigheden en motivatie in het werken 
bij Zozijn te stoppen. Wat betekenen alle ontwikkelingen 
voor je werk? Kun je het nét bijbenen, haak je af of loop je 
juist voorop? 
Een goed gesprek met je leidinggevende of bijvoorbeeld 
met een coach maakt het mogelijk je bewust te worden 
wat er precies van je gevraagd wordt op het werk en waar 
jij voor wilt kiezen. Wat is er nodig, ook in de werk-privé-
balans en waar wil jij in investeren, zodat de match er 
blijvend is en jij je zeilen op tijd bijstelt?

Namens de P&O-adviseurs van Zozijn. 
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ok de meeste mensen met een beperking 

hebben behoefte aan intimiteit, 

lichamelijke aandacht en seks. Welke kennis is er 

binnen Zozijn op dit gebied beschikbaar en wat doe 

je bij grensoverschrijdend gedrag of een niet pluis-

gevoel?

O

Knuffelen, zoenen en vrijen. Dat voelt fijn. Voor de 
meeste cliënten met een verstandelijke beperking is dat 
niet anders. Want ook al hebben ze vaak het cognitieve 
ontwikkelingsniveau van een jong kind, hun lichaam is wél 
volwassen. De laatste tien, twintig jaar is daar meer aandacht 
voor gekomen binnen de zorg. “Seksualiteit en intimiteit horen 
bij het leven”, zegt beleidsmedewerker Maaike Baars van 
Zozijn. “Dat betekent dat we er dus ook aandacht voor moeten 
hebben in de ondersteuning en begeleiding van cliënten.”
Om medewerkers daarbij te ondersteunen, heeft Zozijn in 2018 
een kennisteam opgericht dat zich bezighoudt met seksualiteit, 
intimiteit en relaties. Het kennisteam fungeert onder meer als 
vraagbaak bij uitdagingen en dilemma’s. “We merken dat er 
soms bij medewerkers nog handelingsverlegenheid is. Hoe ga 
je het gesprek met verwanten aan over de seksuele behoeftes 
van hun kind? Wat als een cliënt een sekswerker wil bezoeken? 

Van vlinders 
tot misbruik; 
liefde en seks 
in de zorg Wie, wat, waar? 

Het is niet erg als je vragen, twijfels of dilemma’s 
hebt als het gaat om relationele of seksuele 
behoeftes van cliënten. Maak ze bespreekbaar en 
vraag om hulp. Je kunt bijvoorbeeld hier terecht:

Unit Opleiden
Hier kun je als medewerker terecht voor scholing op 
het gebied van seksualiteit. Van standaard trainingen 
tot scholing op maat die aansluit bij de vraag van jouw 
team. 

Kennisteam Seksualiteit
Het Kennisteam Seksualiteit kan je helpen als je 
niet goed weet hoe je om moet gaan met vragen of 
behoeften van cliënten op het gebied van relaties, 
intimiteit en seksualiteit. 

Zozijn School
Bij de Zozijn School kunnen cliënten cursussen volgen 
over ‘vriendschap & verliefdheid’, ‘relaties’, ‘seksuele 
voorlichting’ en ‘weerbaarheid bij seksualiteit’. 

Meldteam
Het meldteam behandelt meldingen van seksueel 
misbruik of vermoedens daarvan. Het team analyseert 
ook alle MICA-meldingen die betrekking hebben op 
seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld en 
kindermishandeling
Dit zijn medewerkers van Zozijn die extra scholing 
hebben gevolgd over huiselijk geweld en 
kindermishandeling en de meldcode. Je kunt bij hen 
terecht voor vragen over vermoedens van seksueel 
misbruik of huiselijk geweld of de toepassing van de 
Meldcode. 

Contactgegevens? Die vind je op MijnZozijn.

behoefte van de cliënt beter in kaart te brengen? Zou een 
cursus over seksualiteit bij de Zozijn School bijvoorbeeld 
kunnen helpen? Of is er in het team behoefte aan scholing 
over hoe je het beste kunt omgaan met grensoverschrijdend 
gedrag?”, vertelt gedragswetenschapper Muriël Klaassen. Zij 
maakt ook deel uit van het meldteam. 

Grotere kans op misbruik
Cliënten met een beperking lopen ook een grotere kans om 
seksueel misbruikt te worden. Uit onderzoek blijkt dat 61 
procent van de vrouwen en 23 procent van de mannen met 
een beperking ooit seksueel geweld heeft meegemaakt. 
“Mensen met een beperking zijn relatief vaak afhankelijk van 
anderen. Ook zijn hun voelsprieten voor wat wel en niet ‘ok’ is 
vaak minder sterk ontwikkeld en kunnen ze zich minder goed 
uitdrukken”, verklaart Muriël dat hoge percentage. Wees je 
ervan bewust dat seksueel misbruik bij cliënten van Zozijn 
kan plaatsvinden (of in het verleden heeft plaatsgevonden), is 
daarom haar boodschap aan ondersteuners en begeleiders.
 
Dit gebeurt er na een melding
Seksueel misbruik of vermoedens daarvan moeten altijd 
gemeld worden. Dat doe je bij het meldteam van Zozijn. In het 
team zit een manager en meerdere gedragswetenschappers 
die kennis en kunde op dit thema hebben. Zij adviseren 
welke stappen ondernomen kunnen worden en of verdere 
verheldering van de uiting nodig is. Dit kan middels een 
taxatiegesprek, waar de leden van het meldteam speciaal voor 
opgeleid zijn.  
Bij een melding wordt een caseteam samengesteld, dat 
bestaat uit een lid van het meldteam, de betrokken manager, 
de gedragswetenschapper en de co’er of cpo’er. “Dat 

Wij zijn er om te helpen bij deze en andere vragen”, vertelt 
Maaike, die lid is van het kennisteam.

Kwetsbaarheid en risico’s 
De behoefte aan intimiteit en seksualiteit kan ook leiden tot 
negatieve ervaringen of seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
Denk bijvoorbeeld aan een cliënt die een hand op de billen 
van een medebewoner of medewerker legt of masturbeert in 
het openbaar. Vorig jaar werden er binnen Zozijn 90 meldingen 
gedaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
Bij zo’n melding volgt een directe actie van de manager van 
de locatie. Daarnaast analyseert het meldteam van Zozijn de 
meldingen. “We kijken bijvoorbeeld of we trends zien of dat 
een bepaald seksueel grensoverschrijdend gedrag opvallend 
vaak voorkomt. Als dat zo is, bieden we locaties aan om mee 
te denken. Is er behoefte aan diagnostiek om de vraag en 

caseteam werkt volgens een protocol. We werken nauw samen 
met instanties als Veilig Thuis en de Zedenpolitie”, vertelt 
Muriël. “Daar is de laatste jaren gelukkig ook veel kennis over 
onze doelgroep opgebouwd, bijvoorbeeld over hoe je cliënten 
met een beperking het best kan verhoren. Een melding leidt 
niet altijd tot strafrechtelijke vervolging. In overleg met Veilig 
Thuis of de Zedenpolitie kan besloten worden dat de oplossing 
in hulpverlening gezocht wordt. Al weegt daarbij natuurlijk ook 
mee dat recht gedaan moet worden aan het slachtoffer.”

Meldcode 

Iedereen die met kinderen en volwassenen werkt, 
is wettelijk verplicht om bij een vermoeden 
van kindermishandeling of huiselijk geweld te 
handelen volgens de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. De meldcode kent vijf stappen. Aan 
de hand van deze stappen bepaal je wat er nodig is om 
een client te helpen en of het nodig is om een melding te 
doen bij Veilig Thuis. Je vindt de Meldcode op MijnZozijn. 
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De deur altijd op slot?
Vanaf 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) officieel van kracht. Deze wet moet 
er voor zorgen dat mensen met een beperking zo min mogelijk zorg krijgen die 
tegen hun wil ingaat. Alleen als het écht niet anders kan, zijn vrijheidsbeperkende 
maatregelen nog toegestaan. Elke editie van de ZO! kijken we naar een concrete 
situatie: welke keuzes worden er gemaakt en waarom?

Het vraagstuk
Je loopt zelf thuis de deur uit wanneer je wilt. Mogen cliënten op jouw woning of 
dagbestedingslocatie dat ook? En hoe ga je daar mee om als sommige cliënten die 
vrijheid wel aankunnen, maar anderen niet?

De locatie
Op de Albert Hahnweg in Lochem wonen 20 cliënten met een licht verstandelijke tot 
ernstige beperking. De jongste is 23, de oudste 77 jaar. Een aantal cliënten zit in een 
rolstoel. Ook wonen er cliënten met dementie, autisme, niet-aangeboren hersenletsel 
en psychiatrische problematiek. 

Hoe is het geregeld?
De voordeur van de locatie zit dag en nacht op slot. Tien cliënten hebben een eigen 
sleutel en kunnen naar binnen en buiten wanneer ze dat willen. De andere cliënten 
gaan onder begeleiding van een ondersteuner of verwant naar binnen en buiten. 
Tijdens de IZO’s en zorgplanbesprekingen komen de vrijheidsbeperkende maatregelen 
aan bod. Een jonge cliënt begon op de Albert Hahnweg zonder sleutel, omdat hij thuis 
altijd sleutels kwijtraakte. Toen andere cliënten stiekem snoepjes pakten uit zijn kamer, 
kreeg hij een geldkistje met slot. Hierin kon hij zijn snoepjes bewaren. Bijkomend 
voordeel was dat deze cliënt door het kistje leerde omgaan met een sleutel. Nu heeft 
hij een eigen sleutel van de woning, waar hij heel trots op is en zuinig mee omgaat. 

Waarom deze afweging?
De Albert Hahnweg is een drukke, doorgaande weg en de woning ligt direct aan de 
straat. Een deel van de cliënten kan zich niet zelfstandig redden in het verkeer. De deur 
zit op slot om ongelukken te voorkomen. Andere cliënten vertonen wegloopgedrag 
bij spanning of als gevolg van hun ziektebeeld. Zij kunnen dan kilometers lopen en 
vinden vervolgens de weg naar huis niet meer terug. Als een cliënt onrustig voor de 
deur staat om te vertrekken, kan het helpen om hem of haar te laten gaan waarbij 
een begeleider op veilige afstand volgt. Vaak wil de cliënt snel weer naar binnen en is 
vervolgens de onrust weg. Het is wel eens gebeurd dat een cliënt met sleutel ‘s avonds 
laat boos wegliep, terwijl er maar één ondersteuner op de locatie aan het werk was, die 
telefonisch collega’s inschakelde om te helpen. Later is met de gedragswetenschapper 
gekeken wat er gedaan kon worden om signalen van onrust eerder te herkennen. De 
cliënt heeft nog steeds een eigen sleutel, want als iets een keer ‘mis’ gaat hoeft dat niet 
meteen consequenties te hebben. 

Casus Wet zorg en dwang (Wzd)

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, Jolien de 
Kruijff en Lianne van Veen.
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.


