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Ons belangrijkste gereedschap…
Het was een woelig 2014. De zorg ging op de schop en dat bracht veel veranderingen met zich mee. Welk gereedschap heb je dan nodig om op 

de been te blijven en je werk goed te kunnen doen? Hoe bouwen we samen aan de toekomst van De Zijlen? 

Wij stelden een aantal mensen drie vragen: 

Wat was in 2014 jouw belangrijkste ‘gereedschap’ en waarom juist dat?
Hoe heb je het gebruikt/ingezet?
Welk gereedschap heb je nodig met het oog op de toekomst en waarom juist dat?
 

In deze gereedschapskist leest u alle antwoorden. Daarnaast in vogelvlucht een aantal activiteiten uit 2014. 

De digitale versie vindt u op www.dezijlen.nl.

Veel leesplezier!





Elkaar trouw blijven
  ‘Mijn ‘gereedschap’ in 2014 bestond uit oren, benen/voeten en de tijd nemen. Wat 

vragen cliënten, die met de Wmo te maken krijgen van ons? Wat betekent het dat 
steeds meer mensen met een complexe hulpvraag een beroep doen op De Zijlen? 
Wat betekent dit voor medewerkers? Hoe zorgen we er voor dat we elkaar trouw 
blijven en onze uitgangspunten overeind houden? Welke beslissing moet op welk 
moment worden genomen en door wie? Soms vroeg dat van mij dat ik op mijn han-
den moest gaan zitten, mijn oordeel moest uitstellen en geduld moest oefenen. Op 
andere momenten vroeg de situatie standvastigheid en moest ik met twee benen 
stevig op de grond staan. Kan het ook anders, beter? Doen! Voegt wat we doen niets 
toe? Weglaten!’

De kern
  ‘Het gereedschap is ook ‘denken in overvloed’ en denken in ‘samen’ plus er van 

overtuigd zijn dat het onmogelijke mogelijk is. Je gelooft er in en houdt niet op als 
er barrières zijn. Die zijn er om geslecht te worden. Hoe ik dit doe als bestuurder? 
Door meer en vooral andere vragen te stellen. Te onderzoeken en mijn oordeel uit te 
stellen. Ik merk dat je dan sneller tot de kern komt. Maar eveneens door mijn eigen 
kwetsbaarheid te laten zien. Want ook voor mij is de huidige tijd nieuw. Weet ik niet 
altijd het antwoord. Terwijl op andere momenten van mij gevraagd wordt om de 
richting van De Zijlen vast te houden en niet buigzaam te zijn voor de verleiding iets 
te besluiten wat indruist tegen onze waarden.’

Prachtige resultaten 
  ‘Ik zie prachtige resultaten. Cliënten die in de maatschappij een voorbeeld voor an-

deren zijn. Mensen met ernstige verstandelijke en lichamelijke beperkingen die toch 
kunnen meedoen aan de Special Olympics, prachtige Prokkels, waar mensen met en 
zonder verstandelijke beperking elkaar ontmoeten. We zien dat mensen elkaar mee-
nemen in voorbeeldgedrag. Vanuit respect, veiligheid en betrokkenheid samen op 
zoek, waarbij de betekenis van de mens belangrijker is dan zijn beperking. Je brengt 
alles terug tot de kern: de menselijke behoeften. Ik vind dat we ongelooflijk rijk zijn 
met elkaar dat we dit kunnen!’

´We zijn rijk dat we dit samen kunnen!´
Hetty de With, bestuurder





Eigen netwerk
  ́Kijk meer extern, werk samen met vrijwilligers en versterk het sociale netwerk van 

de cliënt. Dat zijn de belangrijkste elementen uit de training ´Professionals nieuwe 
stijl´, die ik Zijlenbreed aan collega´s geef. Wat ik als belangrijkste gereedschap in 2014 
heb ingezet, is mijn eigen sociale netwerk. Ik heb cliënten meegenomen naar mijn 
tennisclub, die van plan was een G-team op te richten. Eén van de mensen - die nooit 
wilde sporten, wat we ook probeerden - was zo enthousiast, dat hij lid is geworden 
van de tennisvereniging. Inmiddels spelen zes bewoners mee in het G-team. Vroeger 
heette het dat je werk en privé gescheiden moest houden. Ik denk dat die tijd voorbij 
is, anders kom je niet aan vrijwilligers en maatjes. Dankzij heldere afspraken werkt het 
bovendien prima.’ 

Enthousiasme en informatie
  ‘Het verslagjaar 2014 was voor ons echt een successtory, die steeds mooier wordt! 

Onze laatste Prokkel - de ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke 
beperking - bij Albert Heijn voor de winkel was een groot succes. Cliënten die af en 
toe koffieschenken in het woonzorgcentrum zijn enthousiast en we gaan kijken of ze 
daar hun werk van kunnen maken. Cliënten, collega’s en bedrijven staan open voor 
de nieuwe weg die we zijn ingeslagen - nog meer naar buiten - en ze zijn vooral heel 
enthousiast. Ik geef samen met de mensen die hier wonen ook gastlessen op scholen. 
Daar vertellen we wie de mensen met een verstandelijke beperking zijn en wat ze 
kunnen. Ik denk dat ons enthousiasme en goede informatieverstrekking belangrijke 
ingrediënten zijn voor het succesvol meedoen in de samenleving!’

Meer ontmoetingen mogelijk maken
  ‘We willen nog veel meer ontmoetingen mogelijk maken, zodat de mensen die wij 

begeleiden nog meer positieve ervaringen kunnen opdoen in de samenleving en de 
samenleving met hen. Als zij andere mensen ontmoeten, komen daar vanzelf nieuwe 
vrijwilligers en maatjes uit voort. Ik wist al dat de mensen die ik begeleid uniek zijn. 
Buitenstaanders die ze nu ook leren kennen zeggen tegen mij: ‘Ik wist niet dat de 
mensen waar je mee werkt zo mooi zijn!’’ 

 

´Cliënten, collega´s en bedrijven zijn 
enthousiast!´ 
Reinate Kruize, persoonlijk begeleider in Leek





Inspelen op veranderingen
  ‘Het informeren van medewerkers over ontwikkelingen in de zorg, inclusief moge-

lijke gevolgen, was in 2014 continu onderwerp van gesprek. Goede communicatie is 
dan essentieel. In het ‘oude’ HRM-beleid ontbraken bepaalde ontwikkelingen. Om te 
kunnen inspelen op de veranderingen begonnen we met aanpassing van het HRM- 
beleid. Hiervoor hebben we in oktober 2014 de werksessie ‘Mooi werk’ georganiseerd. 
Medewerkers leverden input over wat zij belangrijk vinden en nodig hebben om in-
zetbaar te zijn en te blijven, nu en in de toekomst. Dit resulteerde in vier bouwstenen. 
Deze vormen de basis van het aangepaste HRM-beleid. Daarnaast leverde een van ons 
een actieve bijdrage aan een werkgroep in samenwerking met het lectoraat Duurzaam 
HRM. Het resultaat? Er ligt een advies hoe medewerkers nog beter kunnen worden 
gestimuleerd en gefaciliteerd om zelf de regie in handen te nemen. Een filmpje over 
dit thema is in de maak.’

In gesprek
  ‘We organiseerden voor ambulante medewerkers bijeenkomsten en voerden indivi-

duele gesprekken met hen. We ontwikkelden de workshop ‘De volgende stap’, die 
bestaat uit oefeningen om in beweging te komen en de volgende stap te durven 
zetten. De individuele gesprekken leidden tot een overzicht en toekomstperspectief. 
Vanuit deze gesprekken is bijvoorbeeld de mogelijkheid gecreëerd een loopbaantraject 
te starten of een opleiding te volgen. Inmiddels heeft een aantal medewerkers een 
andere werkplek gevonden binnen de organisatie.’

Spiegel en waterpas
  ‘In de toekomst is het belangrijk om te blijven aansluiten bij de strategische koers van 

de organisatie, strategische personeelsplanning op te zetten, mobiliteit te creëren en 
de regie te nemen over je eigen leer- en ontwikkelproces. Deze thema’s zullen de 
komende jaren op de agenda staan, maar goede communicatie blijft het allerbelang-
rijkst. Hoe ga je met elkaar in gesprek? Spreek je je verwachtingen uit? Weet je wat de 
ander denkt en voelt? Kijk van daaruit naar de mogelijkheden. Een waterpas is in onze 
gereedschapskist cruciaal. Zo kunnen we regelmatig nagaan of we nog in balans zijn. 
En niet te vergeten de spiegel. Houden we elkaar voldoende een spiegel voor?’

‘Goede communicatie 
is essentieel’ 
Mia Mabesoone en 
Jenifer Noorlag, adviseurs P&O





Gezonde leefstijl
  ‘In 2014 introduceerde De Zijlen het project voor een gezonde leefstijl ‘Mensen bewe-

gen elkaar’. Dat ging van start op de Bloemenstaete in Sappemeer. Sindsdien eten de 
bewoners daar gezonder, bewegen ze meer, nemen ze de trap in plaats van de lift en 
zijn de wekelijkse borrelhapjes van vet naar verantwoord gegaan. Het gaat niet om 
afvallen, maar om ‘je beter voelen’, dan heb je het over ‘welzijn’. Bewoners die meer 
bewegen staan bovendien opener voor contacten met anderen.’

Bewuster
  ‘Gezond leven betekent voor ons in Diemerzicht gezond eten en bewegen. Daar waren 

we al langer mee bezig, maar we zijn er nog bewuster mee aan de slag gegaan, 
dankzij het project. Wij zijn de twee ambassadeurs voor onze locatie en vertellen 
bewoners bijvoorbeeld over gezondheid. Wat doen suikers? Wat zijn vetten en hoeveel 
boter smeer je op je brood? Binnenkort gaan we in gesprek met verwanten, want we 
proberen ook de omgeving erbij te betrekken. We hebben een kleine speurtocht uitge-
zet in de buitenlucht om de aandacht voor vitamine D te benadrukken. Voor Dievertje 
is ‘Mensen bewegen elkaar’ een impuls om haar dieet weer op te pakken: ‘ik eet 
gezonder, beweeg meer en daar voel ik me fitter bij’.’ 

Uitbreiden
  ‘Via een Facebookpagina delen alle deelnemende locaties hun ervaringen, geven ze 

tips en stimuleren ze elkaar. We willen ook in gesprek op de werkplekken om te zien 
of er gezondere hapjes kunnen komen in de bedrijfskantines. Met als motto ‘Kies 
bewust’ zijn we begonnen met het ontbijt en de lunch. Hoe zien die er uit? Wat kan 
gezonder? We eten twee stuks fruit per dag, eten meer rauwkost en iedereen sport of 
beweegt. Stap voor stap willen we de gezonde leefstijl verder uitbreiden. We hebben 
al meegedaan aan de avondvierdaagse en binnenkort doen we mee met de fietsvier-

  daagse. Op feestjes maken we gezonde hapjes, zetten we de schalen niet meer op 
de tafel, maar gaan we er een paar keer mee rond. We verbieden niks, maar zeggen: 
alles met mate.’

´Stap voor stap steeds gezonder´ 
Dievertje Goeree en woonbegeleider Annie Uil van 
Diemerzicht in Musselkanaal 





Complete gereedschapskist
‘Tijdens grote veranderingen zijn er altijd vragen en onduidelijkheden op inhoudelijk, 
juridisch en financieel gebied. Ook bij de transitie van AWBZ naar de Wet langdurige zorg 
(Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Wat je borgt is dat De 
Zijlen haar inkomstenstroom van ongeveer zestig miljoen op peil houdt en inzichtelijk 
kan maken. Op bepaalde momenten dachten we dat een complete gereedschapskist 
bij de hand houden het beste zou zijn. Je wist nooit precies welk gereedschap je nodig 
zou hebben. Er moest namelijk op allerlei manieren worden gesleuteld aan procedures, 
bestanden en systemen, zowel bij De Zijlen als bij zorgkantoor en gemeenten.’ 

Bouwlamp
‘Zeker het eerste half jaar van 2014 bleek de bouwlamp ons meest nuttige gereedschap 
te zijn, want het was een heel gezoek om uit te vinden welke zorg bij welke nieuwe 
wetten hoorde. Gaandeweg doemden witte vlekken en vraagtekens op. De meest rele-
vante wijziging kwam halverwege 2014. De Zijlen kon door een andere stellingname van 
de overheid in de ambulante zorg veel meer mensen via de Wlz in plaats van de Wmo 
blijven bedienen.’  

Troffel
‘Omdat veel zaken voor gemeenten lange tijd niet helder waren, betekende dit ook voor 
onze organisatie veel onduidelijkheid. Op volledige duidelijkheid konden wij niet wach-
ten. De Zijlen bereidt zich al sinds 2013 inhoudelijk en financieel voor op de transities. 
In 2014 gingen de ambulante teams voortvarend aan de slag om hun dienstverlening 
toekomstbestendig te maken. De ommezwaai betekende dat we bij gemeenten veel en 
vaak informatie moesten aanleveren om succesvol door de aanbestedingsprocedures te 
komen. Het resultaat is dat De Zijlen aan alle aanbestedingen heeft meegedaan en bud-
getafspraken voor 2015 heeft gemaakt. In dat jaar vielen de wijzigingen in de Wlz nog 
wel mee. De kortingen in Wmo en Jeugdwet bleven steken op 15% tot 18%, maar dat 
kan in 2016 weer anders zijn. De zorg blijft nog wel even in beweging. Dus mijn troffel 
gebruiken we nog wel een keer. Deze is zelfs gesmeed voor een extra lange levensduur, 
zoals er op staat, maar of dat ook het geval is met de voorwaarden bij inkoop van de 
zorg…?’

´De zorg blijft nog wel even in beweging´ 
Joop Hoekstra, controller





Belangrijk gereedschap
  ‘Triple C en LACCS waren in 2014 voor ons de belangrijkste gereedschappen. Bij Triple C 

draait alles om menswaardigheid. Het fundament van dit model bestaat uit de mense-
lijke behoeften. Die zijn voor iedereen gelijk, ook voor de mensen die wij begeleiden. 
De LACCS-visie geeft aan welke gereedschappen we het beste kunnen inzetten om een 
‘Goed Leven’ te creëren met en voor cliënten. Eén van die gereedschappen is kennis-
vergroting en -verspreiding, om beter aan te sluiten bij de basis menselijke behoeften 
van cliënten. Daarnaast zetten we de LACCS-waaier steeds vaker in om te zien waar 
verbeteringen mogelijk zijn als het gaat om Goed Leven. Tot slot verbinden we, meer 
dan eerder, de disciplines bij het multidisciplinair kijken en werken.’ 

Scholing
  ‘We hebben in het verslagjaar vooral geïnvesteerd in scholing. Bij de start van Triple C 

in 2013 werd de scholing verzorgd door twee externe grondleggers van het model.  
De Zijlen telt inmiddels vijf eigen Triple C-trainers, die de teams scholen. Daarnaast 
kijken we hoe we dit model binnen De Zijlen kunnen borgen. Mede dankzij Triple 
C zien we een afname van ‘probleemgedrag’, minder ongewenste gebeurtenissen, 
zijn minder vrijheidsbeperkende interventies nodig en zien we een afbouw van het 
gebruik van psychofarmaca. De LACCS-scholing zorgt vooral voor meer zicht op wat 
begeleiders nodig hebben om de signalen die een cliënt ‘uitzendt’, op te merken, te 
vertalen en hier adequaat op te reageren. Voor cliënten betekent dit dat er veel meer 
- en vooral meer bewust! - dagelijks wordt afgestemd op wat er op de verschillende 
gebieden speelt. Het gevolg is dat cliënten meer momenten alert zijn en oog hebben 
voor hun omgeving. Dit levert waardevolle contactmomenten op en het samen ‘leven 
van het goede leven’.’ 

Verbinding
  ‘Of een combinatie van Triple C en LACCS mogelijk is? Beide gaan over wat goede zorg 

is voor de mensen die wij begeleiden. Beide manieren van kijken zijn sterk gericht 
op menselijke basiswensen en behoeften. Tot nu toe bestaan Triple C en LACCS naast 
elkaar, maar dat we verbindingen gaan zoeken, daar twijfelen we geen seconde aan!’

´Alles draait om een ‘Goed Leven’!’ 
Marloes Middel, gedragsdeskundige, en 
Daphne Krijgsheld, gedragsdeskundig medewerker





Vertrouwensband
  ‘In 2014 hebben we met elke cliënt een verkort ondersteuningsplan en een sociale 

netwerkkaart gemaakt. De maatschappelijke participatie van cliënten is daarin heel 
belangrijk. Het doel is dat zij zo zelfstandig mogelijk functioneren, terwijl wij probe-
ren om onszelf overbodig te maken. We kijken in het sociale netwerk wie een rol kan 
vervullen. Het belangrijkste gereedschap in ons werk is dat we cliënten ‘meenemen’ 
en luisteren naar de vraag van de cliënt. Daarvoor bouw je eerst een vertrouwensband 
op. Is die band goed? Dan bereik je samen veel meer. Dit betekent dingen open be-
spreken, niets achter hun rug om doen en gelijkwaardig met elkaar aan de slag gaan.’  

In gesprek
  ‘Het verkorte ondersteuningsplan is het plan van de cliënt, op basis waarvan ze met de 

gemeente in gesprek gaan. De meeste cliënten wilden graag dat wij bij het zogehe-
ten keukentafelgesprek aanwezig waren, terwijl ze zelf het woord deden. Van extra 
budget - het ‘Betekenisgeld’ van De Zijlen - hebben we in 2014 een verbindingsavond 
georganiseerd, waar cliënten en mensen van de gemeente konden kennismaken met 
elkaar. Cliënten gaven daar duidelijk aan dat ze graag hun eigen begeleider wilden 
houden in de toekomst!’ 

Kritisch kijken
  ‘Het is een goede ontwikkeling dat we kritisch kijken naar wat we als begeleiders wel 

of niet doen. Hierdoor zet je de mensen meer in hun kracht. Wij hopen dat De Zijlen 
doorgaat met het bieden van ambulante begeleiding, omdat veel mensen de onder-
steuning nodig hebben. Bovendien zien we dat de groep mensen die wij begeleiden, 
zich uitbreidt. Steeds meer mensen met psychische of verslavingsproblemen kloppen 
bij ons aan. De Zijlen biedt kwalitatief goede ondersteuning en wij kunnen als extra 
gereedschap rekenen op scholing om ons werk goed te kunnen blijven doen en om 
onszelf verder te kunnen ontplooien. Hierdoor is de kwaliteit van de dienstverlening 
gewaarborgd.’  

´We proberen onszelf 
overbodig te maken´ 
Maartje Langedijk en Helga Koning, 
ambulante begeleiders in 
Leek en Zuidhorn





Wel en geen hulp
Silja (32): ‘Alle veranderingen in de zorg volg ik niet zo. Ik zie het wel. Het belangrijkste 
is dat ik hulp houd. Ik heb in 2014 een keukentafelgesprek gehad en kreeg een indicatie 
voor vijf jaar. Daar ben ik blij mee, maar het is niet bekend of ik Hermien van De Zijlen als 
woonbegeleider houd. Ik heb het gesprek samen met Hermien voorbereid. Vooraf spra-
ken we door wat ik kon verwachten. Het was een leuk gesprek. Hermien komt eenmaal 
per week een uurtje. Ze helpt me met papieren en we bespreken allerlei dingen.’
Tinie (23): ‘Ik had in 2014 één uur per week begeleiding van De Zijlen, van Helga. In no-
vember van dat jaar ben ik naar Friesland verhuisd. Daar heb ik ook begeleiding aange-
vraagd, maar ze hebben me niet geholpen. Ze zeiden dat ze terug zouden bellen, maar ik 
heb niks weer van ze gehoord. Ik dacht: als het zo moet, dan red ik mezelf wel. Ik woon 
nu weer bij mijn moeder in Leek. Ik heb opnieuw hulp aangevraagd bij de gemeente om 
begeleiding te krijgen van De Zijlen. Dat loopt nog.’

Lang of kort
Silja: ‘De indicatie voor vijf jaar vind ik voor nu eerst wel genoeg, al wil ik het liefst langer 
hulp. Nu ik erover nadenk mag het wat mij betreft liefst levenslang hulp zijn!’
Tinie: ‘Ik weet niet hoe lang ik hulp nodig zal hebben. Dat hangt af van de omstandighe-
den. Het contact met de begeleiding liep bij mij vooral via Whatsapp of we belden even. 
Ik hoop wel dat ik binnenkort weer hulp krijg van De Zijlen.’

Goede begeleiding
Silja en Tinie: ‘Het belangrijkste wat begeleiders doen? Ze helpen je met dingen, maar ze 
zijn vooral een luisterend oor. Je kunt je verhaal bij hen kwijt. Als er iets is, weten ze hoe 
ze het moeten aanpakken. Daarnaast zijn ze flexibel en komen ze op de afgesproken tijd. 
Maar het allerbelangrijkste is dat het klikt tussen jou en je begeleider.’

´Het moet wel klikken´ 
Silja krijgt eenmaal per week ambulante 
woonbegeleiding. Tinie wilde wel haar verhaal 
vertellen, maar liever niet op de foto.





Bemoeirecht
  ‘Gereedschap is een middel waarmee je iets kunt bereiken. Eén van onze gereed-

schappen is allereerst onze natuurlijke betrokkenheid en relatie met een van de 
cliënten van De Zijlen. Daarnaast onze eigen positie in de samenleving. Hierdoor ben 
je op de hoogte van allerlei zaken en ontwikkelingen en verstrek je informatie waar 
De Zijlen haar voordeel mee kan doen. We hebben als CMR verschillende rechten, 
waaronder een soort ‘bemoeirecht’. Dat recht geef je onder andere vorm op basis van 
de kennis die je meedraagt vanuit de cliënten. Ook hebben wij onze specialisten. Een 
onderwerp waar we veel belang aan hechten is ‘gezonde levensstijl’, niet alleen voor 
cliënten, maar voor iedereen en dus ook voor De Zijlen als organisatie. We zijn vooral 
constructieve meedenkers bij hoe het beleid tot stand komt. Gaandeweg is het steeds 
vanzelfsprekender geworden dat we worden uitgenodigd bij werkconferenties en 
andere gelegenheden om onze bijdrage te leveren.’

Aansturing
  ‘Waar we in 2014 uitgebreid over hebben gesproken is de reductie van het aantal ma-

nagers, wat minder sturing betekent. We vroegen ons af of locatiehoofden voldoende 
zijn toegerust om een deel van die sturing over te nemen. Daarnaast zeggen we al 
jaren dat er meer geld naar de cliënten moet. Wij hopen dan ook dat alle locaties die 
hun ‘Betekenisbudget’ nog niet hebben besteed, dit alsnog gaan doen.’

Van centraal naar decentraal
  ‘Wat je ziet is een machtsverschuiving van centraal naar lokaal. We moeten het 

binnenkort in de CMR dan ook hebben over medezeggenschap op lokaal niveau. We 
hebben Regie op Locatie, waarover we als CMR positief hebben geadviseerd. Regie op 
Locatie maakt veel creativiteit los, waarmee een gezamenlijkheid wordt gecreëerd. 
Het is een methode om zaken structureel te verbeteren. Het gaat om vasthouden en 
de volgende stap zetten, samen met cliënten, verwanten en begeleiders. Ook staat de 
nieuwe ‘Wet Goed bestuur en intern toezicht’ op stapel, die de ‘Wet medezeggenschap 
cliënten zorginstellingen (Wmcz)’ vervangt. Maar ons gereedschap in de toekomst zal 
hetzelfde gereedschap zijn als we nu hanteren: betrokken zijn, informeren, onze over-
tuigingskracht en maatschappelijk inzicht.’

´Ons gereedschap blijft gelijk´ 
Marijke Folkerts en Dick Heere van de Centrale 
Medezeggenschapsraad





Samenwerking
  ‘Bij de veranderingen in het zorgstelsel draait voor ons als gemeente alles om  

samenwerking met alle partijen, inclusief goed contact met de inwoners in onze vijf-
tien dorpen. Dat is ons belangrijkste gereedschap. Als gemeente moet je goed weten 
wat je inwoners willen en wat maatschappelijke organisaties te bieden hebben. Dit 
betekent goed luisteren en verbinden. ‘Verbinden’ is ook de titel van ons bestuursak-
koord. Minder dan voorheen vertellen wij hoe het moet en gaan we zaken regelen. 
Gaandeweg worden we een overheid die initiatieven vanuit de gemeenschap facili-
teert, stimuleert en ondersteunt. De overheveling van taken betekende een stimulans 
voor deze nieuwe werkwijze.’ 

Omslag
  ‘We zijn al twee jaar bezig met de voorbereiding op de veranderingen binnen de Par-

ticipatiewet, de Jeugdwet en uitbreiding van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Samen met de Westerkwartier-gemeenten en maatschappelijke organisaties 
hebben we onze visie op het sociale domein vastgelegd en ons beleid geformuleerd. 
Je ziet een mooie omslag. In gesprekken met dorpsbelangen ging het vroeger veel 
over het grijs en groen, de losliggende stoeptegel. Sinds twee jaar gaan de gesprekken 
steeds meer over het sociale domein: hoe gaat het met de mensen die hier wonen? 
Met de aanleg van bijvoorbeeld een nieuwe speelvoorziening zie je ook dat fysiek en 
sociaal alles met elkaar te maken hebben.’

Extra aandacht
  ‘In de toekomst moeten we het met minder geld doen en ik denk dat dit op termijn 

ook wel kan. We bieden hulp dichtbij de mensen en proberen te voorkomen dat 
zwaardere zorg nodig is. In feite vind ik de bezuiniging ook niet het belangrijkste, 
maar dat mensen meer voor elkaar kunnen betekenen en dat wij als gemeente ze 
daarin kunnen ondersteunen. We gaan echt op een andere manier met onze inwoners 
om. We krijgen veel waardering voor onze keukentafelgesprekken waar we mensen 
die onzeker worden van alle veranderingen, zo snel mogelijk duidelijkheid bieden. Ik 
benadruk dat het ook in de toekomst gaat om samenwerking met inwoners en aan-
bieders van zorg & dienstverlening, inclusief extra aandacht voor kwetsbare mensen.’ 

´Goed luisteren en verbinden´ 
Bert Nederveen, wethouder gemeente Zuidhorn
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Ontwikkeling
HKZ-auditoren enthousiast over De Zijlen
De HKZ-auditoren van het Keurmerkinstituut waren na de jaarlijkse audit in september 2014 enthousiast over De Zijlen! De cliënt staat centraal, is 
één van hun conclusies. Het kwaliteitssysteem loopt goed en De Zijlen is voorbereid op komende veranderingen. De locaties zien er sfeervol uit 
en de geïnterviewde medewerkers hebben met enthousiasme en trots over hun werk verteld. Naar eigen zeggen hebben de auditoren hun best 
moeten doen om verbeterpunten te kunnen benoemen. Er kwamen bij de audit slechts een paar aandachtspunten naar voren, waarvoor een 
plan van aanpak wordt opgesteld. De algemene conclusie is dat De Zijlen de werkprocessen goed op orde heeft. Elk jaar doen medewerkers van 
De Zijlen interne kwaliteitsevaluaties. Daarbij wordt meer gekeken naar de inhoud van zorg en minder naar protocollen.

BI-tool zorgt voor meer duidelijkheid
De Zijlen maakt sinds 2014 gebruik van de BI-tool, een nieuw informatiesysteem voor managers. Met de BI-tool hebben leidinggevenden een 
helder overzicht van de belangrijkste informatie van hun locatie of dienst. Denk aan inzicht in het locatiebudget, uren van medewerkers, ver-
zuimpercentage en zorginhoudelijke gegevens, zoals ondersteuningsplan en zorg- en dienstverleningsovereenkomst. Dit betekent meer regie 
voor leidinggevenden, met gebruikersvriendelijke, betrouwbare en snellere informatie.

Hoe ervaart de cliënt de zorg?
Binnen De Zijlen willen we graag weten wat de ervaringen zijn van cliënten over hun kwaliteit van leven. Hierbij wordt een relatie gelegd met 
het ondersteuningsplan en de wensen van de cliënt. Het uitvoeren van het cliëntervaringsonderzoek, ook in 2014, is onderdeel van het landelijk 
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. 

Betekenisbudget voor alle locaties en teams 
De Zijlen haalde in 2013 een positief financieel resultaat. Afgesproken is dat een deel van dit geld terugvloeit naar de zorg in de vorm van een 
‘betekenisbudget’. Alle locaties en teams ontvangen dit budget. De bedoeling is dat het geld ‘Betekenis boven beperking’ ondersteunt of ver-
sterkt en dat het een bijdrage levert aan intensieve & complexe zorg of aan maatschappelijke participatie. Belangrijk is dat cliënten, 
vertegenwoordigers en medewerkers samen bepalen waar het betekenisbudget aan wordt besteed. In 2015 wordt zichtbaar wat het extra geld 
heeft opgeleverd. 



Projecten
Meer ruimte met ROL 
Meer regie bij cliënten, verwanten, vrijwilligers en medewerkers op locatie. Dat is het 
doel van Regie Op Locatie (ROL), een methode die samenwerking, zeggenschap en het 
tegengaan van verspilling bevordert. In 2014 is een flink aantal locaties gestart met ROL. 
De kern van ROL is alle betrokkenen de ruimte geven om te kunnen meedenken, mee-
beslissen en afspraken te maken over hoe het beter kan op de locatie. Dit wordt in een 
periode van zestien weken uitgewerkt in concrete acties door verbeterteams met daarin 
cliënten, medewerkers en verwanten. 

Gezonde leefstijl dankzij ‘Mensen bewegen elkaar!’
Langzaam maar zeker gaat de gezonde leefstijl op alle locaties van De Zijlen leven. Om 
dit te kunnen realiseren is in 2014 het project ‘Mensen bewegen elkaar!’ in het leven ge-
roepen. Leden van het projectteam bezochten locaties om cliënten, medewerkers, ouders, 
verwanten en vrijwilligers enthousiast te maken. Cliënten en medewerkers die sindsdien 
ambassadeur zijn, denken mee over leuke, bijzondere en originele activiteiten voor de 
locatie. Er is eveneens een link met maatschappelijke participatie, zoals kennismaken 
met een reguliere sportclub of een keertje kijken in de keuken van een restaurant. Alle 
voorbeelden zijn te vinden op Facebook. 

DCM geschikt voor mensen met verstandelijke beperking?
De NHL Hogeschool doet samen met het UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen, DCM 
Nederland en zes Noordelijke zorgorganisaties - waaronder De Zijlen- onderzoek naar 
Dementia Care Mapping (DCM). DCM wordt in de ouderenzorg wereldwijd succesvol 
toegepast. In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is deze aanpak nog 
onbekend. Daarom is een onderzoek gestart. Het gaat om verbetering van het leefkli-
maat en interactie met de omgeving van mensen met dementie. Op basis van observatie 
wordt het welbevinden van mensen met dementie in kaart gebracht. 
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Meer interactie dankzij Zorgdier
Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen deden in 2014 onderzoek naar het Zorgdier-
project binnen De Zijlen. Ze brachten in kaart wat contact met een huisdier oplevert voor 
cliënten met weinig communicatieve mogelijkheden. In januari 2013 ging het Zorgdier-
project bij De Zijlen van start. Cliënten die meedoen krijgen wekelijks bezoek van een 
huisdier met baasje. Er is specifiek gekeken naar zes cliënten met een ernstige verstan-
delijke beperking. De resultaten van het onderzoek zijn positief. In bijna alle gevallen is 
er meer interactie met de cliënt als er een zorgdier is. Ook neemt de cliënt meer initiatief 
tijdens het zorgdiercontact. Het contact tussen cliënt en omgeving neemt toe, naarmate 
er meer bezoeken plaatsvinden. 

Dagbesteding 
Actief in en voor het dorp
In februari 2014 ging een nieuwe dagbestedingslocatie van start aan de Hoofdstraat in 
Grootegast. De veertien cliënten doen allerlei werkzaamheden in en voor het dorp. Zo 
doen ze boodschappen voor bewoners van de woonvorm aan de Parklaan en werken ze 
samen met de voedselbank. Ook verzorgt De Zijlen de lunchvoorziening in het gemeen-
tehuis. De mensen die hier werken willen vooral zichtbaar zijn in Grootegast. In januari 
2014 ging een samenwerking tussen De Zijlen en Frony projecten & evenementen van 
start: de Keileuke keitjes. Cliënten halen keien, maken ze schoon en verven ze tot keileu-
ke keitjes. Begin 2015 is de naam van de dagbestedingslocatie onthuld: de Brug!

Vijf jaar dierenweides feestelijk gevierd
De Zijlen, NOVO en Philadelphia zijn in 2014 gestart met een gezamenlijk project op een 
dierenweide in Musselkanaal. De samenwerking levert voor iedereen mooie contacten 
op. Er zijn veel verschillende dieren en werkzaamheden. Naast verzorging van de dieren 
onderhouden de werknemers de perken en wandelpaden. De dierenweides in Groningen 
vierden in 2014 hun eerste lustrum met jaarfeesten en leuke activiteiten. 

Dagbesteding



Aan de slag bij Gom ZorgSupport 
Na een succesvolle proef van een half jaar, werken sinds 2014 vier cliënten bij Gom 
ZorgSupport. Het werk bestaat uit het schoonmaken van de sanitaire vloeren van de zorg-
woningen op Sintmapark. De werkzaamheden worden uitgebreid naar andere locaties. 
De cliëntenparticipatie met GOM was genomineerd voor de Best Practice Award-verkie-
zing, een initiatief van de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoon-
maak- en glazenwassersbranche. We zijn uiteindelijk tweede geworden.

Actief in de wijk
Maatschappelijke participatie is een belangrijk speerpunt. Door allerlei initiatieven doen 
steeds meer cliënten werkzaamheden in de wijk of buurt. Werkbemiddeling van De Zijlen 
regelt werk bij een organisatie of bedrijf. Er zijn tal van voorbeelden, zoals werken in een 
supermarkt, in een winkel, restaurant, school of woonzorgcentrum. Ook dagbestedings-
locaties doen veel voor de buurt. Zo werkt De Sluis in Doezum samen met Staatsbos-
beheer aan het onderhoud van wandelpaden. De mannen van de Oosterheerdt in Leek 
doen allerlei klussen op landgoed Nienoord. 

Maatschappelijke participatie
Lintje voor Gerrit ten Kley
Gerrit ten Kley ontving in april een koninklijke onderscheiding uit handen van burge-
meester Baukje Galama van Stadskanaal. Gerrit woont in de Zonnehof in Onstwedde en 
doet al jaren volop mee in de maatschappij. Hij werkt al meer dan dertig jaar als vrijwillig 
hulpkoster binnen de kerk en is actief bij de plaatselijke voetbalclub. Gerrit bedient het 
scorebord en helpt bij de organisatie van het klaverjassen. Ook brengt hij de ledenkaarten 
rond. “Gerrit is iemand die al maatschappelijk participeerde voordat het begrip bestond”, 
aldus zijn begeleider Hielke Meijer.

Maat-
schappelijke 
participatie



Maat-
schappelijke 
participatie

Plezierig samen in beweging! 
In januari 2014 ging het eerste project van Sportimpuls van start: Stap je gezond. De 
eerste cursus vond plaats in Bloemenstaete in Sappemeer. Tien enthousiaste deelnemers 
konden niet wachten om te beginnen. Ook in het Westerkwartier werken sportaanbieders 
en zorgverleners samen om zoveel mogelijk mensen beweging op maat te kunnen leve-
ren. Zo krijgen bijvoorbeeld cliënten van Het Hooge Heem in Grootegast, van Vredewold 
in Leek en van De Zijlen een nieuw beweegaanbod. 

Voorbeelden, voorbeelden, voorbeelden… 
Binnen De Zijlen is iedereen in meer of mindere mate actief in de buurt of wijk. Iedereen 
op zijn of haar eigen manier. Bij de voedselbank, de voetbalvereniging, fitness, buurtbar-
becue, sportvereniging of op een andere plek. Denk aan boodschappen doen voor buren 
of meehelpen in de tuin. De Zijlen wil op alle fronten actief bijdragen om de activiteiten 
verder uit te breiden! Bijvoorbeeld ook tijdens de jaarlijkse, landelijke vrijwilligersactie NL 
Doet en tijdens de Prokkelweek. 

Nieuwbouw en openingen
Nieuwbouw vordert gestaag
Zaterdag 12 april was in Tolbert de opening van de cliëntwoningen op Sintmapark en de 
start van de bouw van de koopwoningen voor particulieren. In juni 2014 gingen de eerste 
werkzaamheden van start rond de sloop van de Dobbe. De nieuwbouw aan de Hanenbalk 
62 bestaat uit studio’s en een algemene ruimte voor dagbesteding. Per zes studio’s is er 
een gezamenlijke huiskamer. Langzaam verandert het terrein in een groene woonwijk 
waar mensen met en zonder beperking wonen.

De Zijlen actief in Brede School Zuidhorn 
In april 2014 sloeg wethouder Bert Nederveen samen met leerlingen van de basisscholen 
Het Anker en De Borgh en repromedewerkers van De Zijlen de eerste paal voor de bouw 
van de Brede School in Zuidhorn. De handeling vond plaats onder grote belangstelling. 

Nieuwbouw en opening



In mei 2015 is de nieuwbouw opgeleverd. De Brede School biedt onderdak aan de leerlingen van obs De Borgh en cbs Het Anker. Daarnaast is er 
ruimte voor kinderopvang (SKSG) en de repro-afdeling van De Zijlen. De Zijlen krijgt ook een belangrijke rol in het beheer van het gebouw.

Plezierig wonen!
De boerderij aan de Zandumerweg in Niekerk is volledig verbouwd tot studio’s en appartementen. Op 22 april 2014 verhuisden 24 cliënten naar 
de nieuwe locatie. Tien cliënten krijgen hun dagbesteding vlak achter de boerderij in een gebouw met daarin twee appartementen en een mul-
tifunctionele ruimte. Het wonen in het leukste dorp van Groningen bevalt goed! Hornerheem in Zuidhorn is eveneens volledig verbouwd tot een 
fraai appartementencomplex. Op 28 november openden de bewoners samen met burgemeester Bert Swart hun nieuwe onderkomen.
 

Diemerzicht in gebruik genomen 
In juli 2014 verhuisden elf bewoners van de Jan Kortstraat in Musselkanaal naar de Willem Diemerstraat even verderop. Zowel cliënten als ver-
wanten en medewerkers zijn erg blij met de nieuwe locatie. De appartementen bevinden zich in het centrum, tegenover het multifunctionele 
wijkgebouw waarin zorggroep Meander, Welstad en de bibliotheek zijn gevestigd. In november opende burgemeester Baukje Galama Diemer-
zicht. 

Van Fraamborg naar Colpende 
In november 2014 verhuisden de bewoners van Fraamborg naar Colpende in Middelstum. Hemelsbreed liggen de locaties ongeveer 150 meter 
van elkaar. De nieuwbouw staat op de plek waar twintig jaar geleden het oude Fraamborg stond. Daarmee is een aantal bewoners terug is op 
hun oude stek. Colpende is een modern gebouw met bijzondere architectuur. De bewoners zijn zeer tevreden met hun ruime appartement. In 
het appartementencomplex wonen nog dertien 55-plussers. De verbouwing van de Plataanlaan gaat in 2015 van start. 

Medewerkers
Training maatschappelijke participatie
De Zijlen faciliteert medewerkers om te kunnen uitblinken in het leveren van complexe zorg en het ondersteunen van maatschappelijke partici-
patie. Daarvoor worden trainingen verzorgd, waaronder Professionals nieuwe stijl. De weg naar een participatiesamenleving vraagt namelijk om 
een andere houding en visie van begeleiders. Hoe betrek je het sociaal netwerk van de cliënt nog meer bij zijn leven? Hoe krijgen begeleiders 
een nog actievere rol in vergroting van het sociale netwerk? Door medewerkers op te leiden tot trainer, benutten we onze eigen expertise en 
deskundigheid.



Training medewerkers Meldcode Huiselijk Geweld
In 2014 zijn trainingen georganiseerd over de Meldcode Huiselijk Geweld. Tijdens de 
training komt de meldcode aan bod en wordt ingegaan op gesprekstechnieken om 
huiselijk geweld aan te kaarten. Alle activiteitenbegeleiders, persoonlijk begeleiders, 
locatiehoofden, gedragsdeskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten, praktijkassistenten, 
verpleegkundig specialisten, cliëntconsulenten, AW hoofden en artsen in loondienst volg-
den de training.

Interne scholing Triple C en Laccs 
De Zijlen kiest ervoor om vanuit Triple C cliënten met een complexe zorgvraag en moeilijk 
verstaanbaar gedrag te ondersteunen. Voor mensen met ernstig meervoudige beper-
kingen werken we met LACCS. In 2013 zijn de eerste teams geschoold in Triple C door 
zorgorganisatie ASVZ. Triple C is een orthopedagogisch behandelmodel. De drie C’s van 
Triple C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. LACCS werkt vanuit de visie op goed 
leven. Een goed leven betekent dat het goed voor elkaar is op de volgende vijf gebieden: 
Lichamelijk welbevinden, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbeste-
ding. Net als Triple C wordt ook het LACCS-werken binnen De Zijlen getraind door eigen 
medewerkers. 

Samenwerking met Vanboeijen
De Zijlen en Vanboeijen werken sinds enkele jaren op verschillende gebieden samen. 
Bijvoorbeeld de afdeling ICT en de begeleiding van jongeren onder de naam FLINQ. In 
2014 is onderzoek gedaan naar de juridische vorm van de samenwerking. Gekeken is 
onder meer naar een coöperatieve vorm. Helaas bleek deze vorm financieel niet goed 
uit te pakken. In 2015 komt over de samenwerkingsvorm meer duidelijkheid. In 2014 is 
afgesproken dat de ondersteunende diensten informatie met elkaar blijven uitwisselen. 
Ook is duidelijk geworden dat de samenwerking zich niet beperkt tot de ondersteunende 
diensten, maar moet worden gevoed vanuit het primaire proces. Regie bij de cliënt en 
regie op locatie zijn belangrijke uitgangspunten. 
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Samenwerking
Een goede buur…
  Op 22 januari 2014 werd tijdens een gezellige high tea in het Zonnehuis Oostergast 

het boekje ‘Een goede buur’ uitgereikt aan de burgemeester van Zuidhorn. Twee 
goede buren - een bewoner van het Zonnehuis en een bewoner van De Zijlen - over-
handigden aan burgemeester Bert Swart van Zuidhorn een suikerpot met daarin het 
boekje. Het boek vertelt over de succesvolle samenwerking tussen bewoners van bei-
de locaties. De burgemeester gaf beide organisaties een groot compliment en vertelde 
over de fijne samenwerking met mensen van De Zijlen in de catering op het gemeen-
tehuis. 

De Zijlen doet mee in project Koploper
  Het platform ‘Koplopers in de Zorg’ verzamelt inspirerende voorbeelden uit het Neder-

landse zorglandschap. De Koploper ‘Veranderkundereeks’ richt zich op zorgorganisaties 
die veranderingstrajecten hebben ondergaan en de uiteindelijke resultaten daarvan. 
Het idee is te komen tot een boek met daarin vijf bedrijfspresentaties. Het doel is de 
kennis en ervaring die bestuurders in de afgelopen jaren met veranderingstrajecten 
hebben opgebouwd, te beschrijven, te analyseren en voor een breder publiek toe-
gankelijk te maken. Het boek wordt onderdeel van de Koploper Veranderkundereeks 
en wordt gebruikt bij diverse collegereeksen, leergangen en masterclasses van het 
Koplopersplatform. Kijk voor meer informatie op www. koplopersindezorg.nl. 

Samenwerking met De Noorderbrug van start
  In 2013 zijn de eerste contacten gelegd tussen De Noorderbrug en De Zijlen in Groo-

tegast. Gekeken is naar samenwerkingsmogelijkheden. Cliënten van de Noorderbrug 
ontplooien activiteiten in het Grand Café aan de Parklaan. Bewoners van de Parklaan 
sluiten aan bij de activiteiten van het eetcafé van de Noorderbrug. Daar wordt gekookt 
onder begeleiding van De Noorderbrug en De Zijlen. Daarnaast is er dagelijks ruimte 
om met elkaar in contact te komen onder het genot van een bakje koffie of thee. In de 
toekomst worden meer gezamenlijke activiteiten opgezet.
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De krachten gebundeld
In april 2014 tekenen de leden van het Platform Gehandicaptenzorg Groningen (PGZG) en 
de Vereniging Gehandicaptenzorg Drenthe (VGD) een samenwerkingsconvenant waarmee 
ze hun krachten bundelen onder de naam Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg (NPGZ). 
Het doel is om maatschappelijke participatie voor mensen met een handicap makkelijker 
te maken. De samenwerking richt zich op de juiste afstemming tussen vraag en aanbod 
en op een goede ketenzorg. Het platform houdt zich ook bezig met alle maatschappelijke 
ontwikkelingen die de zorg raken. Waar mogelijk gaat het platform in gesprek met part-
ners in het onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid. 

Extra
 Nieuwe voorzitter RvT 
Margreeth Smilde nam op 1 februari 2014 de voorzittershamer van de Raad van Toezicht 
van De Zijlen over van Siepie de Jong. Na bijna tien jaar Tweede Kamerlidmaatschap vond 
mevrouw Smilde het tijd voor verandering. Zij koos ervoor om zich vooral te richten op 
functies met een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Ze wil graag haar kennis en 
ervaring inzetten voor de samenleving en nu dus in het bijzonder voor De Zijlen.

600ste vrijwilligster in zonnetje gezet!
Anita Ausma liep een snuffelstage bij het Wierdehuis op Sintmapark. Na haar stage 
meldde ze zich aan als vrijwilligster bij De Zijlen. Haar aanmelding bleek de 600ste te 
zijn. Ze vindt het werk heel leuk. Anita verricht allerlei hand en spandiensten en gaat met 
verschillende cliënten wandelen. Na haar middelbare school wil ze een opleiding in de 
zorg volgen. Het bijzondere is dat Anita niet alleen de 600ste vrijwilligster is, maar met 
haar vijftien jaar ook de jongste. 

Extra



Bestuurders luiden noodklok 
Bestuurders in de gehandicaptenzorg in Groningen, Drenthe en Friesland maken zich ernstig zorgen over de zorg voor kinderen met een zware 
verstandelijke beperking in 2015. Zij hebben daarover op 19 september van het verslagjaar een brandbrief gestuurd naar de staatssecretaris en 
de fracties van de Tweede Kamer. Deze zorg is nog steeds niet verankerd in de Wet langdurige zorg (Wlz) die op 1 januari 2015 is ingegaan. De 
actie had effect, want er is een motie ingediend waarin onder andere staat dat de kinderen die nu naar het kinderdagcentrum gaan deze zorg in 
2015 moeten blijven houden. De motie is aangenomen. 

Politiek café en verbindingsavond
Het team ambulante medewerkers Zuidhorn organiseerde ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen een politiek café. Cliënten zijn 
vaak niet goed op de hoogte van wat de gemeenteraad doet en op welke partijen ze kunnen stemmen. Met filmpjes, stellingen en een work-
shop gaven de medewerkers de cliënten inzicht in het wel en wee van de gemeenteraad en het maken van keuzes in de politieke partijen. In 
november organiseerden de ambulante begeleiders een verbindingsavond voor cliënten, waarbij wethouders en raadsleden van de gemeente 
Marum aanwezig waren. Het doel was op een actieve en informele manier kennis maken met elkaar. 

Jongeren in gesprek in jeugdteam Flinq
Het jeugdteam Flinq bestaat uit jongeren van de Driemaster, Noorderstraat, De Vennen, Hornerhof en het trainingshuis van Vanboeijen. Het team 
vergadert regelmatig met elkaar over uiteenlopende onderwerpen. Zo is gesproken over brandveiligheid en het gebruik van social media. De 
jongeren nemen na de vergadering het onderwerp mee terug naar hun woonlocatie om het daar te bespreken.  

Inwoners Middelstum in een film
In mei 2014 was de filmpresentatie van ‘Je hoopt dat ze het later ook voor mij doen’. De film gaat over veranderingen in de zorg. Ook cliënten 
die worden ondersteund door De Zijlen werkten mee aan de film. Vijf inwoners van Middelstum staan in de documentaire centraal. Zij vallen 
onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en zijn in het dagelijks leven afhankelijk van mensen uit hun omgeving. 


