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Kiezen voor Zigzag is kiezen  
voor opvang op maat
Zigzag biedt verpleegkundige en gespecialiseerde 

dagopvang voor elk kind dat intensieve zorg of bijzondere 

aandacht nodig heeft en ontzorgt daarmee de ouders.
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Voorwoord 
15 jaar Zigzag

Zigzag maakt het verschil
Zigzag staat al 15 jaar aan de basis van het 
buitenshuis opvangen van kinderen (0-5 jaar)  
met een beperking of verpleegkundige zorgvraag. 
In die tijd is er ten aanzien van zorgindicaties, 
contracten en regels voor de verpleegkundige en 
gespecialiseerde dagopvang veel veranderd.  
Voor Zigzag is echter de reason why onveranderd 
gebleven: jonge kinderen met een intensieve 
zorgvraag een veilige, verzorgde en vooral ook 
fijne dagopvang bieden. Daarmee wil Zigzag twee 
essentiële zaken bereiken: kinderen de best 
mogelijke start bieden én de ouders/verzorgers 
ontzorgen. De permanente zorg voor een kind met 
een beperking of voortdurende verpleegkundige 
zorg trekt immers op ouders een zware wissel.  
Met de dagopvang bij Zigzag komen kinderen 
gedurende hun eerste 4-5 levensjaren niet in  
een sociaal isolement. Er wordt hen, samen met 
andere kinderen, een zo normaal mogelijke 
omgeving geboden met contact, interactie, 
plezier, ontwikkeling en uitdaging. Doordat 
kinderen zich volledig thuis voelen bij Zigzag, 
kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.

Zorg op maat!
Zigzag focust ook in 2018 op het creëren van 
kwaliteit van leven en fysiek welbevinden van de 
aan hun zorg toevertrouwde kinderen. Afgestemd 
op de behoefte van elk kind en in nauw overleg 
met de eerstelijns gezondheidszorg, biedt Zigzag 
zorg op maat. De ervaring wijst uit dat kinderen, 
dankzij hun verblijf in dit verpleegkundig en 
gespecialiseerd kinderdagverblijf, minder snel in 
het ziekenhuis hoeven te worden opgenomen en 
dat hun zelfredzaamheid verbetert. Daarbij kijkt 
Zigzag niet alleen naar de situatie nu, maar vooral 
ook preventief naar de toekomst, de periode na 

Zigzag. Voor het bieden van de juiste zorg op de 
juiste plaats worden formele en informele 
netwerken en alle beschikbare hulpmiddelen 
optimaal ingezet. En dat natuurlijk in een zo vroeg 
mogelijk stadium. 

Mede door de Zigzag specialisaties Vroeg-
begeleiding en Eetbegeleiding die in de 
organisatie zijn verankerd, blijft Zigzag zich 
professioneel inzetten om de noodzakelijke zorg  
te kunnen (blijven) garanderen, die nodig is voor 
een zorgbehoevend kind en het gezin. 

Jubileum
Uiteraard is er op feestelijke wijze stilgestaan bij  
15 jaar Zigzag. Aan de bijeenkomst voor stake-
holders, verwijzers, ouders en medewerkers 
hebben ook de Zigzag-kinderen hun creatieve 
steentje bijgedragen. Bij het 5- en 10-jarig bestaan 
van Zigzag is onderzoek gedaan onder ouders en 
verwijzers. De resultaten daarvan zijn jaren later 
nog steeds actueel. In 2018, bij de viering van  
15 jaar Zigzag, is gekozen voor de bijzondere 
invalshoek lief en leed. Want een kind met een 
chronische zorgvraag zet het leven van ouders  
op zijn kop. Naast beperkingen en verdriet zijn er 
liefdevolle en positieve aspecten, waarbij de 
externe rol van Zigzag belangrijk is en enorm  
wordt gewaardeerd. Verliesbegeleider en 
ervaringsdeskundige Leontien Sauwerwein 
tekende haar bijzondere persoonlijke ervaringen 
op in het boekje Leven met levend verlies, 
uitgegeven ter gelegenheid van het Zigzag 
jubileum in 2018.

Nieuwe rol Zigzag
De nieuwe werkwijze voor de specialistische 
jeugdhulp die per 1 januari 2018 werd vereist, 
betekende voor Zigzag veel werk om te realiseren 
en implementeren. Daarbij is de rol van Zigzag in 
de regio Amsterdam en Hoorn verder uitgebreid 
en werd het noodzakelijk de doelgroepen aan te 
scherpen. Inmiddels fungeert Zigzag als centraal 
aanspreekpunt - voor gezinnen met een kind dat 

een (chronische) ziekte, syndroom of fysieke 
ontwikkelingsachterstand heeft - in 14 omringende 
gemeenten binnen Amsterdam Amstelland en 
Zaanstreek Waterland. Voor de komende twee jaar 
is Zigzag hier gecontracteerd voor Segment B en C. 

Door lokale wijkteams wordt Zigzag benaderd met 
een zorgvraag, waarbij Zigzag de rol van 
hoofdaannemer op zich kan nemen. Per gezin 
wordt een perspectiefplan opgesteld en naar 
passende oplossingen gezocht. Soms is dat 
dagopvang bij Zigzag, soms ook ambulante 
thuiszorg door specifieke samenwerkingspartners.

Resultaten 2018 
2018 was voor Zigzag een bijzonder intensief jaar. 
De beslommeringen met de Gemeente/Jeugdwet 
hebben veel energie gekost. In dit jaar zag Zigzag 
ook een iets groter verloop van personeel dan 
andere jaren en het blijkt lastig om nieuwe 
gekwalificeerde medewerkers te vinden.  
Het algemene, landelijke tekort aan extramurale 
kinderverpleegkundigen raakt ook Zigzag. Toch zijn 
directie en locatiemanagers erin geslaagd het 
team compleet, betrokken én zeer gemotiveerd  
te houden. 

Het aantal kinderen onder de hoede van Zigzag is 
in 2018 gestegen ten opzichte van 2017. Ondanks 
de ondervertegenwoordiging van Medische 
Kindzorgkinderen is Zigzag zeer tevreden dat het 
jaar financieel positief is afgesloten. Gedurende dit 
jaar heeft Zigzag zich nadrukkelijker geprofileerd 
en gepositioneerd en de samenwerking met 
verwijzers geïntensiveerd. Mede ingegeven door 
de veranderingen in de kindzorg zoeken 
vergelijkbare zorgverleners elkaar en elkaars 
sterkte op. 

De niet-aflatende inzet van Zigzag en de 
bundeling van krachten en expertises - om 
kinderen met een beperking en/of een verpleeg-
kundige zorgvraag de best mogelijke zorg te 
bieden - gaat ook in 2019 zijn vruchten afwerpen. 

Ingrid Keemink & Petra de Jong
Directie Zigzag, Mei 2019
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Profiel Zigzag 
Zigzag is kiezen voor zorg op maat

Zigzag staat voor…. 

Missie 
Zigzag biedt deskundige verpleegkundige en plezierige dagopvang voor kinderen van 0 tot 5 jaar. Door onze 
toegewijde aandacht laten ouders hun kind met een gerust hart achter bij onze professionele teams van 
gepassioneerde (kinder)verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers. 

Als betrouwbare en vertrouwde partner in de ketenzorg heeft Zigzag de ambitie om als professioneel 
klankbord te fungeren voor allen die bij het kind betrokken zijn; verwijzers, zorgverleners, wijkteams en ouders. 
Door een regelmatige ijking van de doelstelling(en) wordt een flexibele behandeling verkregen waarbij ook 
gecontroleerd wordt of Zigzag in staat is de passende opvang te bieden. 

Visie
Onze dagopvang en thuisbegeleiding voor jonge kinderen met een beperking en/of verpleegkundige 
zorgvraag zorgt ervoor dat het kind zich verder kan ontwikkelen en de ouders worden ondersteund en 
ontlast. Zigzag adviseert en zorgt voor deze kinderen en vult, daar waar de eigen expertise niet in voorziet,  
aan met die van andere instanties en stakeholders. Door deze coördinerende aanpak wordt het welzijn  
van het hele gezin bevorderd. 

Teneinde haar leidende en deskundige rol in de verpleegkundige kinderopvang te versterken, investeert 
Zigzag continue in de ontwikkeling en opleiding van haar medewerkers. 

Zigzag werkt…
Kleinschaligheid, kwaliteit en kindgericht werken is 
het motto van Zigzag. De aanwezigheid van een 
(kinder)verpleegkundige garandeert kinderen 
de noodzakelijke verpleegkundige zorg en biedt 
ouders vertrouwen en verlichting. Daarnaast 
werken op de Zigzag-groepen pedagogisch 
medewerkers. Gezamenlijk zorgen zij voor een 
goed en gestructureerd pedagogisch klimaat 
waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Het individuele zorgplan wordt samen met 
de ouders opgesteld, waarbij doelstellingen 
regelmatig ge(her)formuleerd, geëvalueerd en 
bijgesteld worden. Zigzag richt zich primair op de 
verpleegkundige begeleiding/verzorging van de 
kinderen gedurende de dagopvang. 

Omdat het kind deel uitmaakt van een gezin, 
biedt Zigzag ondersteunende thuisbegeleiding 
om aangeleerde vaardigheden ook thuis door te 
voeren. Dit gaat met name om eetbegeleiding 
en hulp bij praktische opvoedvragen. Bij meer 
specifieke thuisbegeleiding adviseert en 
ondersteunt Zigzag bij de doorverwijzing naar 
samenwerkingspartners.

Zigzag werkt voor… 

Medische Kindzorg (Zvw)
De gespecialiseerde zorg van Zigzag is primair 
voor kinderen van 0 - 5 jaar met een beperking  
en/of een verpleegkundige zorgvraag.  
In alle gevallen betreft het kinderen die niet 
naar de reguliere kinderopvang kunnen. 
Bij Zigzag kunnen ook kinderen terecht, die 
langdurig moeten herstellen na een ziekte of 
intensieve ziekenhuisopname en die speciale 
verpleegkundige zorg nodig hebben.

Zigzag biedt deze zorg en intensieve begeleiding 
tijdens de opvang overdag, waarbij alle kinderen 
zich kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau en 
activiteiten meemaken als ieder ander kind. 

De verwijzing naar Zigzag gebeurt vanuit 
uiteenlopende disciplines en instanties, onder 
meer door artsen (huisartsen, kinderartsen, 
diverse specialisten, revalidatieartsen), 
therapeuten (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, 
logopedisten), paramedici (diëtisten, 
orthopedagogen, maatschappelijk werk, 
transferverpleegkundigen), Centrum Jeugd en 
Gezin en ziekenhuizen. 

Jeugdwet (ZIN en PGB)    
   
Zigzag vangt, naast kinderen die onder de 
Zorgverzekeringswet vallen, ook kinderen op die 
onder de Jeugdwet vallen. De Jeugdwet is de 
verantwoordelijkheid van de gemeente.
Voor Zigzag betekent dit het ondersteunen bij of 
overnemen van activiteiten op het gebied van  
de persoonlijke verzorging en ontwikkeling.  
Dit richt zich op het verbeteren van de zelfred-
zaamheid bij kinderen van 0 tot 5 jaar met een 
verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke 
beperking of een somatische aandoening of 
beperking. Deze kinderen kunnen niet terecht op 
de reguliere dagopvang, omdat daar niet de 
gepaste zorg op maat kan worden geboden die 
Zigzag wel biedt, zoals eetbegeleiding of het geven 
van sondevoeding.

Zigzag staat voor:

> zorgzaam

> innovatief en deskundig

> gelijkwaardig

> zichtbaar

> aandacht

> geborgen en hartelijk
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Zigzag werkgebieden en specialisaties

Dagopvang met specialistische zorg op maat
Op het eerste gezicht functioneert Zigzag net als een regulier kinderdagverblijf. De kinderen maken 
gedurende de dag een zo normaal mogelijk programma mee: ze eten, drinken en slapen, spelen binnen 
op de groep en indien mogelijk ook buiten op de speelplaats; ze tekenen en knutselen, leren elke dag iets 
nieuws, vieren feest en maken vriendjes. Zigzag zorgt ervoor dat ze zich, zo goed als ze kunnen, ontwikkelen 
en met elkaar genieten van hun kind-zijn.

Het zorgprogramma is op elk individueel kind afgestemd met specifieke verzorging en verpleging.  
Ook de kinderfysiotherapeut, -logopedist en -ergotherapeut komt wanneer dat nodig is op de groep.

Vroegbegeleiding 
In 2015 startte Zigzag met het project Vroegbegeleiding. Uit interviews met ouders en ook uit signalen van 
verwijzers werd duidelijk dat dagopvang in Amsterdam waar kinderen in een groep intensieve therapieën 
krijgen aangeboden, node werd gemist. Wensen van ouders voor hun kind waren onder meer uitgebreidere 
en intensievere persoonlijke begeleiding, meer cognitieve uitdaging, meer creatieve stimulatie en meer tips 
voor ouders om thuis te oefenen.

Al na één jaar gaven de ouders aan dat hun kind vooruit ging dankzij de logopedie en fysiotherapie op de 
groep, de professionele begeleiding en individuele aandacht tijdens de opvang, de duidelijke begeleiding 
gericht op de (motorische) ontwikkeling van het kind en het plezier dat het kind beleeft tijdens de 
oefeningen. Samen met Praktijk Kinderfysiotherapie heeft Zigzag ervoor gezorgd dat deze opvang van de 
grond kwam en ouders voelen zich daarmee in de ontwikkeling van hun kind gesteund. 

Jonge zorgbehoevende kinderen worden met de Vroegbegeleiding bij Zigzag in een vroeg stadium 
op de juiste manier geprikkeld, gestimuleerd en behandeld. De Vroegbegeleiding is inmiddels volledig 
geïntegreerd bij Zigzag en revalidatieartsen zijn zeer te spreken over de resultaten. Dit heeft in 2018 geleid 
tot een structurele samenwerking met Reade (kinderrevalidatie). Dankzij de Vroegbegeleiding wordt vaak 
opname in een zorginstelling of een beroep op zwaardere zorg, bijvoorbeeld in de WLZ, voorkomen.  
In 2018 is deze aanpak door het kabinet onderkend, getuige het actieprogramma “Kansrijke Start”.

Eetbegeleiding
In 2018 heeft Zigzag locatie Hoorn geïnvesteerd  
in het verder professionaliseren van de Eet- 
bege leiding, zowel op Zigzag als thuis. Dit geldt  
in 2018 voor maar liefst 9 kinderen. Voor een 
individuele specialistische aanpak is een protocol 
ontwikkeld met daarin opgenomen praktische 
handvatten en formulieren. 

Zigzag heeft zich met deze specialisatie 
gepresenteerd op de contactdag van Stichting 
Nee-eten. Tevens is een structurele samenwerking 
aangegaan met het ‘Eet-team’ van het Dijklander 
Ziekenhuis in Hoorn. In 2019 wordt de vernieuwde 
Eetbegeleiding binnen alle locaties van Zigzag 
uitgerold en wordt contact gezocht met andere 
instanties en ziekenhuizen voor meer bekendheid 
en samenwerking. 

Spil bij indiceren
Voor Medische Kindzorgkinderen (Zvw) gebeurt de 
indicatie bij Zigzag. Komt een kind bij Zigzag via de 
Jeugdwetindicatie, dan is de gemeente voor de 
indicatie verantwoordelijk en verloopt dit via het 
Ouder- en Kindteam.

Al in 2017 was bij Zigzag een sterke toename 
merkbaar vanuit zorgverzekeraars en ouders voor 
indicatie-aanvragen voor verpleging en verzorging 
aan huis. Om beter te kunnen voldoen aan deze 
toenemende vraag is per april 2018 een indicerend 
kinderverpleegkundige aangenomen. 

Tot en met december 2018 zijn er 62 externe 
indicaties gedaan bij kinderen van 0 - 18 jaar.
Voor 2019 wordt verwacht dat het bepalen van een 
passende indicatie, waardoor het kind de juiste 
zorg ontvangt, een belangrijke rol blijft voor Zigzag.

Binnen de Vroegbegeleidingsgroep van Zigzag leidt de samenwerking tussen 

ouders, therapeuten en pedagogische medewerkers tot een aantoonbare groei 

in de brede ontwikkeling van kinderen. Korte lijnen, snel handelen en steeds de 

vraag: wat heeft dit kind met deze uitdaging nu van ons nodig om een logische 

volgende ontwikkelingsstap te kunnen maken?

 Karen Visman (Kinderfysiotherapeut)
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Kernprestaties Zigzag
Professionele bedrijfsvoering

Kerngegevens 2018

Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Zigzagzorg B.V. en  
Zigzag Beheer B.V. zijn in onderstaande cijfers geconsolideerd.

Kerngegevens 2018 aantal / bedrag aantal / bedrag

2017 2018

> Cliënten 

 Aantal kinderen met zorg per einde verslagjaar 73 76

> Capaciteit

 Aantal beschikbare kindplaatsen 64 64

> Productie

 Aantal dagen met zorg in verslagjaar 254 255

> Personeel

  Aantal personeelsleden in loondienst  
excl. directie per einde verslagjaar

36 32

   Aantal FTE personeelsleden in loondienst  
per einde verslagjaar

21,1 22,6

> Bedrijfsopbrengsten

  Totale bedrijfsopbrengsten  
(in euro's) in verslagjaar

€ 2.497.000,- € 2.638.000,- 

 Waarvan kosten in onderaannemerschap  € 90.000,-  € 285.000,-

 Waarvan zorgprestaties Jeugdwet  € 1.030.000,-  € 1.256.000,-

 Waarvan zorgprestaties Zorgverzekeringswet  € 1.315.000,-  € 1.343.000,-

 

Personeel 2016 2017 2018

 Aantal medewerkers exclusief invalkrachten 33 28 27

 Aantal medewerkers inclusief invalkrachten 55 64 66

 Omgerekend naar FTE’S medewerkers in dienst 24,9 25,2 27,1

 FTE directie 2,2 2,2 2,2

> Personeelsmutatie

 Instroom exclusief stagiaires 7 16 19

 Uitstroom exclusief stagiaires 6 13 15

> Leeftijdsopbouw 

 t/m 30 jaar 22 29 29

 31 t/m 40 jaar 13 13 15

 41 t/m 50 jaar 13 13 15

 51 jaar en ouder 3 8 10
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In- en uitstroom cliënten

In 2018 zijn 51 kinderen aangemeld waarvan er 42 bij Zigzag in zorg zijn gekomen. 36 Kinderen  
hebben Zigzag verlaten, waarvan 1 kind is overleden. De uitstroom van kinderen kwam onder  
meer door het bereiken van de 4/5-jarige leeftijd, door verhuizingen en andersoortige opvang.  
Aan in totaal 115 kinderen is zorg verleend. 

De kinderen die zijn aangemeld in 2018 hebben een uiteenlopend ziektebeeld  
en een verschillende zorgvraag:

Instroom kinderen bij Zigzag Zuid West Hoorn Totaal

Visusproblemen 1   1

Diabetes  1  1

Eetproblematiek 9 2 5 16

Epilepsie   1 1

Exceem  1  1

Hartafwijking  1  1

Hersenaandoening 1 1  2

Koortsaanvallen  1  1

Maag- darmproblematiek   2 2

Nierafwijking  1 1 2

Reguliere kinderopvang 1   1

Slechthorendheid   1 1

Stofwisselingsziekten  1 2 3

Syndromen divers 6  2 8

Tumor   1 1

Eindtotaal 18 9 15 42

Uitstroom kinderen bij Zigzag Zuid West Hoorn Totaal

Regulier onderwijs 7 3 7 17

De Carrousel 1 1

Joriskring 1 1

Omega 1 1

‘t Kabouterhuis 1 1

De Parel 1 1

Drostenburg 4 4

Nifterlake 1 1 2

‘t Lindenhofje 1 1

De Tamarinde 1 1

Verhuisd 5 5

Overleden 1 1

Eindtotaal 19 6 11 36

Mede dankzij alle medewerkers heeft Zigzag opnieuw  

het ISO certificaat behaald.

Ontdek je zintuigen… op 

je blote voeten. Heerlijk 

kriebelen, schuren, glijden, 

en warmte en kou voelen 

met je voetjes op ons 

blotevoetenpad. 
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In het ZvW-segment is de omzet in 2018 
stabiel gebleven bij nagenoeg gelijkblijvende 
aantallen kinderen. In het WLZ-segment is er 
geen omzet meer geweest. In het Jeugdwet 
segment is de omzet t.o.v. 2017 gegroeid 
door een toename van kinderen in de 
regiogemeenten AA/ZaWa én vanwege de 
implementatie van het nieuwe Jeugdzorg- 
stelsel in juli 2018, waar het PxQ model is 
vervangen door een vast bedrag per kind. 
Met dat hogere bedrag moesten echter, 
in tegenstelling tot 2017, wel alle kosten 
gefinancierd worden om het afgesproken 
resultaat te realiseren.

Externe ontwikkelingen
Transitie in de zorg
 

De transitie in de zorg, zoals in 2015 in gang is gezet, 
is ook in 2018 nog niet geheel afgerond. Ten aanzien 
van Zigzag is dat, voor zover het de Zvw en de Wlz 
zorg betreft, nagenoeg wel het geval. Voor wat 
betreft de Jeugdwet nog zeker niet. 

De druk op de prijzen, die zorgverzekeraars in 
de overeenkomsten initieel voorstellen, blijft 
onverminderd groot. Het lijkt er voor Zigzag op 
dat verschillende zorgverzekeraars onderling hun 
prijsbeleid bespreken en hun voorstellen richting 
individuele aanbieders delen. Na gesprekken met 
diverse zorgverzekeraars bleek overigens wel dat 
inhoudelijk steekhoudende argumenten van de 
zorgaanbieder, voldoende aanleiding zijn om de 
voorgestelde prijs naar boven bij te stellen. Echter 
niet alle zorgverzekeraars zijn daartoe bereid.

In de Jeugdwet is de transitie, in de regio’s waar 
Zigzag is, nog niet afgerond: 
>  In de regio West-Friesland is de voor 2019 

voorgenomen stelselwijzing vooralsnog uitgesteld 

naar 2020, waarbij het definitieve inkoopbeleid 
en de betreffende aanbestedingsdocumenten 
niet in 2018 zijn gekomen maar in de loop van 
2019 worden verwacht.

>  In de regio Amsterdam-Amstelland én 
Zaanstreek-Waterland (AA/ZaWa), waar 
gemeenten gezamenlijk inkopen, is gedurende 
2017 een nieuw systeem voor de Jeugdzorg 
ontworpen. Er is een nieuw inkoopbeleid 
vastgesteld, er zijn offertes door zorgaanbieders 
uitgebracht en er zijn contracten voor 2018 en 
2019 afgesloten met duidelijke prijsafspraken.  
Per 1 januari 2018 zou het PxQ model 
verlaten worden en zouden zorgaanbieders 
eindverantwoordelijk worden voor het 
realiseren van het resultaat zoals dat in het 
“Perspectiefplan” door de certificerende 
instellingen c.q. Ouder- en Kindteams zou 
worden vastgelegd.  

Wist je dat massage voor baby’s en peuters heerlijk rustgevend is? 

Ook over kleding heen. Onze Zigzag collega’s en ouders hebben er 

les in gekregen. Wat een mooie ervaring!

Hoewel Zigzag daar klaar voor was, bleken de betreffende regiogemeenten dat niet. Met een tijdelijke 
prijsafspraak heeft Zigzag tot Juli 2018 moeten wachten voordat de nieuwe werkwijze daadwerkelijk 
geïmplementeerd kon worden. In het najaar van 2018 bleek dat de regiogemeenten forse overschrijdingen 
op hun Jeugdzorg-budget constateerden. Diverse gesprekken met Zigzag hebben ertoe geleid dat Zigzag 
uiteindelijk een circa 20% verlaging van het contractueel afgesproken prijspeil heeft moeten accepteren! 
 
In het laatste kwartaal van 2018 hebben de regiogemeenten tegelijkertijd aangekondigd dat de tarieven 
voor 2018 en 2019 nog verder ingrijpend verlaagd gaan worden. De regiogemeenten hebben aangekondigd 
dat er sprake wordt van een “schaarste-model”.

Er bestaat bij Zigzag eind 2018 dan ook veel onduidelijkheid én bezorgdheid hoe de Jeugdzorg-inkoop er 
in de regiogemeenten Amsterdam de komende jaren gaat uitzien, en in hoeverre het drastisch dalende 
prijsniveau tot een ernstige verschraling van de Jeugdzorg zal leiden.
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Organisatie, Bestuur, Toezicht  
en Medezeggenschap
Verantwoordelijk, Transparant

Structuur Zigzag 

In onderstaand juridisch organigram zijn de locaties opgenomen waarover Zigzag in het Jaarverslag  
Zigzag 2018 verantwoording aflegt. Deze locaties worden meegenomen in de consolidatie van de 
jaarrekening van Zigzag Beheer B.V.

De bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden en daarmee de verantwoordelijkheidsverdeling  
van de directie en toezichthouders zijn beschreven in de statuten en reglementen van de directie en  
Raad van Toezicht.

Directie

Zigzag kent een tweehoofdige directie. Er is een verdeling van taken en aandachtsgebieden, aansluitend bij 
de kwaliteiten van ieder directielid. De directie is belast met en eindverantwoordelijk voor het bestuur van 
Zigzag. De directie legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht

Bezoldiging
De bezoldiging van de directie is gebaseerd op de beloningscode Bestuurders in de Zorg.  
De beloning en de toelichting op de beloning zijn opgenomen in de jaarrekening van 2018.  
Zigzag publiceert dit conform de verplichting en richtlijnen Jaarverslagenzorg.

Organigram Zigzag 

Ingrid Keemink > Marketing

> Oudercommissie

> Financiën en control

> ICT

Petra A. de Jong > HRM

> Kwaliteit

> Beleid

> ICT

Raad van Toezicht

Directie Oudercommissie

Locatiemanager
Amsterdam West

Locatiemanager
Amsterdam Zuid

Locatiemanager
Hoorn

(Kinder)
Verpleegkundigen

Pedagogisch werkenden

Huishoudelijk 
medewerkers

(Kinder)
Verpleegkundigen

Pedagogisch werkenden

Huishoudelijk 
medewerkers

(Kinder)
Verpleegkundigen

Pedagogisch werkenden

Huishoudelijk 
medewerkers

Administratie Kwaliteitsfunctionaris

Stagiaires Stagiaires Stagiaires

Aandeelhouder 1
50%

Aandeelhouder 2
50%

Zorg voor Friends B.V. Zigzagzorg B.V.

locaties:
Amsterdam Zuid
Amsterdam West

Hoorn

Zigzag Beheer B.V.Stichting Vrienden
van Zigzag Raad van Toezicht
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Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT), bestaat uit drie leden. Uitgangspunt bij de samenstelling van de RvT is dat 
de specifieke deskundigheid van de leden van de raad een zo breed mogelijk spectrum heeft, passend 
bij de aard van de activiteiten en de ontwikkelingen in de sector. De RvT heeft daarom altijd tenminste 
één lid met financiële expertise, één lid met kennis en ervaring in het gemeentelijk domein en één lid met 
zorginhoudelijke expertise. De leden zijn gelijk bevoegd en hebben een gelijke verantwoordelijkheid.  
Eén lid, de heer Janthijn Siebert, treedt op als voorzitter.

De RvT toetst of de directie van Zigzag bij haar beleidsvorming en de uitvoering van de bestuurstaken het 
belang van haar bedrijf in het oog houdt, steeds rekening houdend met het feit dat de organisatie een 
onderneming is met een bijzondere doelgroep.

Samenstelling Raad van Toezicht

Naam Aandachtsgebied Hoofdfunctie

G. Mulders
06-09-1948

Financiën
Strategie
Gemeentelijk domein

Pensionaris. Voorheen DGA  
van een Thuiszorgorganisatie

J. Siebert
22-09-1976
Voorzitter

Juridische zaken
Strategie

Partner/Advocaat bij Siebert  
& Becker Advocaten

M. Weijerman
24-02-1955

Kwaliteit
Veiligheid
Strategie

Kinderarts en voorzitter van de 
sectie kindergeneeskunde bij 
Alrijne Zorggroep

De focus van de RvT ligt op:
>  De directie toetsen op een kritische houding en 

haar verantwoordelijkheid
> Zorgdragen voor jaarlijkse agenda-onderwerpen

Voor een optimale uitoefening van de RvT-functie 
is goed geïnformeerd zijn van groot belang, zowel 
over maatschappelijke ontwikkelingen, als over de 
ontwikkelingen binnen Zigzag. De RvT zorgt voor 
nauwe contacten met de directie, voor voldoende 
informatie op schrift en voor regelmatige 
contactmomenten. De RvT bepaalt haar eigen 
honorering. De honorering is niet afhankelijk 
van de resultaten van de zorgorganisatie en is 
passend bij de maatschappelijke positie van de 
zorgorganisatie. 

In totaal hebben in 2018 vier vergaderingen 
van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. 
Agendapunten waren onder meer:
>  Vaststelling jaarrekening 2017
>  Vaststelling voor jaarplan 2018 en Jaarverslag 2017
> Klachten/incidenten
> Externe audit
> Evaluatie functioneren directie en RvT
> Opzet verschillende projecten.

Naast monitoring op bovenstaande onderwerpen 
vereisten in 2018 de volgende onderwerpen 
specifieke aandacht van de Raad van Toezicht:
> Aanbestedingen Jeugdwet 2019 - 2020
> Thuiszorg door de ZZP verpleegkundige 
> Actiever beleid voor medische kindzorg
> Nieuwe huisstijl Zigzag
> Scan op operationele kant van de IT omgeving

Oudercommissie 

Zigzag kent één Oudercommissie met daarin 
tenminste twee ouders van elke vestiging. In 2018 is 
de Oudercommissie éénmaal bij elkaar gekomen. 
Het blijkt lastig voor Oudercommissie-leden om 
het gezin, de zorg voor hun zieke kind en hun werk 
te combineren met hun verplichtingen voor de 

Oudercommissie. In 2019 worden nieuwe stappen 
gezet om een passende vergadervorm te vinden 
voor deze medezeggenschap en tevens om het 
reglement voor de Oudercommissie te updaten.

In 2018 heeft Zigzag aan de Oudercommissie 
onder meer gerapporteerd over: 
>  Ziekteverzuim van medewerkers, de redenen en 

oplossingen door Zigzag
>  Klachten en incidenten, een overzicht van 

2018 en de werkwijze van Zigzag: elke 6 weken 
teamoverleg, gekoppeld aan een verbeterplan

>  Voortgang bestaande en nieuwe projecten zoals 
Zorg voor Friends en samenwerking met Reade

>  AVG; alle locaties zijn bekend met de nieuwe 
privacy regels. Hoe veilig te mailen wordt verder 
uitgezocht 

>  Website Zigzag; er is een nieuwe huisstijl in 
voorbereiding met daarbij een nieuwe website

>  Personele wisselingen op de locaties
>  Status aanbesteding 2018 zorgverzekeraars/

zorgkantoren; veel zorgverzekeraars bepalen hun 
eigen tarieven en contractbesprekingen voor 
2019 verlopen moeizaam, het is van belang voor 
ouders om dit in de gaten te houden

>  Hygiënebeleid bij Zigzag wordt door het 
kwaliteitsteam onder de loep genomen.

De ontwikkeling die een kind doormaakt in de eerste 1.000 dagen - vanaf 

bevruchting tot het tweede levensjaar - is cruciaal. In deze periode wordt het 

fundament gelegd waarop de hele verdere ontwikkeling voortbouwt.

 José Manshanden (Directeur GGD Amsterdam)
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Speerpunten in Beleid
Kwaliteit, Controle, Integriteit

Kwaliteitssysteem

De werkwijze van Zigzag is gericht op het bieden van kwaliteit, het verhogen van de efficiency, verlaging van 
het ziekteverzuim bij medewerkers en realisatie van een optimale bezetting. De kracht van de organisatie 
ligt in het volgen van nieuwe ontwikkelingen, korte communicatielijnen en het via gestructureerd overleg 
voortdurend werken aan verbeteringen. 

Om aan de eisen, wensen en verwachtingen van klanten te kunnen voldoen, beschikt Zigzag over een 
operationeel kwaliteitssysteem dat voldoet aan ISO 9001 (2015). Dit kwaliteitssysteem, opgetekend in het 
Kwaliteitshandboek voor het team, is gericht op het bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit 
van de zorg. De kwaliteitssystemen die Zigzag onder meer gebruikt om kwalitatieve goede opvang te 
kunnen bieden zijn:

>  Qurentis: Als zorgorganisatie willen wij het zorgproces van de cliënt in goede banen leiden.  
Dankzij Qurentis hebben wij onze zorgadministratie efficiënt ingericht. Qurentis ondersteunt  
zowel de zorginhoudelijke als de financieel-administratieve processen. 

>  Qarebase: Dit kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt Zigzag bij het voldoen aan de  
certificerings eisen in het kwaliteitsmanagement en het veiligheidsmanagement. 

Kwaliteitsteam 

Het Zigzag kwaliteitsteam bestaat uit twee medewerkers die een verpleegkundige en pedagogische 
achtergrond hebben. Zij updaten wekelijks het handboek, zorgen ervoor dat de medewerkers van Zigzag 
op de hoogte zijn van de inhoud en updates, betrekken de medewerkers bij de beoogde kwaliteit en zorgen 
ervoor dat Zigzag voldoet aan alle wet- en regelgeving. 

In teamvergaderingen worden beleidstukken/documenten uit het kwaliteitshandboek besproken en 
opmerkingen c.q. verbeterpunten doorgegeven aan het kwaliteitsteam, op gebied van:
> Verpleegkundig beleid 
> Hygiëne beleid 
> Meldcode kindermishandeling 
> Medicatieveiligheid 
> Stagebeleid 
> Scholingsbeleid

Controle, Governancecode, Audits

De directie van Zigzag evalueert jaarlijks met het 
kwaliteitsteam het operationele kwaliteitssysteem. 
Werkt het systeem? Bereiken we met het kwaliteits-
systeem de beoogde resultaten? Over 2018 is door het 
kwaliteitsteam een Jaarverslag Kwaliteit opgesteld 
en zijn de volgende beleidsstukken en onderwerpen 
op doelstelling, uitvoering en beoogd resultaat 
beoordeeld:
> Zorg voor Friends
>  AVG (eisen gesteld aan de verwerking van 

persoonsgegevens)
> Veiligheids- en gezondheidsbeleid
> Registratie van afwijkingen
> Scholing

In mei heeft Lloyd’s Register met een externe audit 
vastgesteld dat het managementsysteem van Zigzag 
Beheer B.V. voldoet aan de eisen uit de ISO 9001:2015. 

Met enkele aandachtspunten (beleidsstuk 
Eetbegeleiding in Qarebase, beheer bewaking 
houdbaarheid medicatie, nauwkeurige formulering 
van doelstellingen) is de Zigzag-directie direct aan de 
slag gegaan. Bij de interne audit in najaar 2018 is door 
het Zigzag Kwaliteitsteam ingezoomd op onderwerpen 
en verbeterpunten afkomstig uit eerdere audits. 
Getoetst is op Qarebase, AVG, gebruik Meldcode,  
de thuis/eet-begeleiding en de rol van mentoren.  
De daaruit voortgekomen aanbevolen acties worden 
meegenomen in het Zigzag Jaarplan 2019.

In 2018 heeft de GGD in opdracht van de Gemeente 
Amsterdam en de Gemeente Hoorn onaangekondigd 
onderzoek gedaan naar de reguliere opvang bij 
Zigzag en hierover een positief Inspectierapport 
opgesteld.

Zigzag voldoet aan de Governancecode Zorg 2017, 
hierop toegezien door de Raad van Toezicht. 

Zigzag  |  Jaarverslag 2018 21
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Integriteitsbeleid, incidenten en klachten

Het team van Zigzag heeft zich ook in 2018 
permanent en alert ingezet om het aantal 
incidenten en klachten zo laag mogelijk te houden. 
Toch ontkomen we er niet aan dat kinderen tijdens 
het spelen kunnen botsen of vallen, hetgeen in  
43 van de 48 meldingen het geval was. 

Alle meldingen en klachten zijn met het team 
en de ouders besproken en correct afgerond. 
Verbeteracties zijn direct in gang gezet, waarna 
geen meldingen meer zijn ontvangen. In 2018 zijn 
er in geen van de drie Zigzag vestigingen officiële 
klachten geweest. Overigens voldoet Zigzag aan 
de WKKgz, de nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en 
geschillen zorg. Deze is in 2016 door de overheid 
ingevoerd om de positie van de cliënt in de zorg te 
versterken en goede zorg te garanderen. Komen 
er klachten voor die na een gesprek met de 
zorgverlener niet naar tevredenheid zijn opgelost, 
dan kan de onafhankelijke geschilleninstantie  
een alternatief zijn. Die doet een uitspraak 
waaraan beide partijen zich moeten houden.  
De geschilleninstantie kan ook een schade-
vergoeding toekennen. Het is een transparante 
behandeling van klachten en problemen,  
waar iedereen in de zorg van leert zodat de zorg  
in toekomst verder verbetert.

22          Zigzag  |  Jaarverslag 2018
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Positionering en profilering

Duidelijke kaders in de doelgroepomschrijving van Zigzag zijn belangrijk. Dit bleek uit de vruchtbare 
besprekingen met ketenpartners en verwijzers. Intensievere samenwerking met hen werkt preventief, 
verbindt en versterkt, met een betere zorgverlening aan de meest kwetsbare doelgroep als resultaat. 
De door Zigzag opgezette Voorlichtingsmarkt, bestemd voor ketenpartners, verwijzers en ouders, is ook in 
2018 gehouden in Hoorn, teneinde de positie en propositie van Zigzag voor kind en gezin te verduidelijken en 
te verstevigen. De voorlichtingsmarkt is zeer succesvol geweest en Zigzag streeft er naar deze in 
toekomstige Jaarplannen opnieuw te kunnen opnemen. Een intern positioneringsdocument opgenomen in 
het Kwaliteitshandboek, is de actuele leidraad voor het team. Voor externe duidelijkheid over de 
positionering van Zigzag zijn er presentaties gegeven, is aan diverse symposia deelgenomen, zijn Zigzag- 
teamleden in diverse werkgroepen actief, investeert Zigzag in het netwerk van collega-zorgaanbieders en 
zijn in de loop van 2018 op relevante plaatsen folders verspreid. Teneinde meer autoriteit en duidelijkheid uit 
te stralen, heeft Zigzag besloten tot het ontwikkelen van een nieuw logo en nieuwe huisstijl. Deze zijn 
gedurende de tweede helft van 2018 ingevoerd en worden begin 2019 gevolgd door een geheel nieuwe 
website. 

Tevredenheid van klanten 

Elke twee jaar laat Zigzag een onderzoek uitvoeren onder ouders en medewerkers. Dit zal in 2019 weer het 
geval zijn. In 2018 is het SMART verbeterplan opgesteld, naar aanleiding van de onderzoeksresultaten eind 
2017. Dit verbeterplan is gedurende het jaar geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

Ook in 2018 kreeg het team in de evaluatiegesprekken met ouders veel lof en complimenten. Zigzag-ouders 
ontvingen dit jaar tevredenheids-vragenlijsten met daarbij de mogelijkheid om wensen te uiten. 
Enkele acties die zijn voortgekomen uit de feedback van ouders:
> De temperatuur en luchtvochtigheid in de leefgroep- en slaapruimtes wordt voortdurend gemonitord
>  Communicatie met ouders: foto’s van activiteiten op de groep via whatsapp versturen via een apart 

hiervoor aangeschafte GSM
> Zodra warm eten tussen de middag voor hun kind mogelijk is, krijgen ouders bericht
> Huisregels zijn aangescherpt voor het dragen van schoenhoesjes

We doen er alles aan om de 
algehele ontwikkeling van uw 
kind te versnellen

2018 Doelstellingen en Prestaties
Zichtbaarheid, Tevredenheid, Betrokkenheid

Motivatie en betrokkenheid team

Management processen
De medewerkers van Zigzag zijn het scharnier van 
de organisatie. Dankzij hun kennis, liefdevolle 
passie en gedrevenheid kunnen de ambities en 
doelstellingen van Zigzag waargemaakt worden. 
Het team wordt in haar betrokkenheid 
ondersteund door het Kwaliteitsmanagement-
systeem, dat periodiek via interne audits op ISO 
norm en op efficiency en doeltreffendheid wordt 
getoetst. Deze professionalisering op kwaliteit kent 
ook een keerzijde: uit ouder- en medewerkers-
gesprekken wordt duidelijk dat er bij Zigzag een 
toegenomen bureaucratie wordt ervaren.  
De noodzakelijke registraties en papieren 
administraties zijn ingewikkeld en tijdverslindend. 
Dit wordt door de directie onderkend; eind 2018 zijn 
stappen gezet om in 2019 te komen tot 
vereenvoudiging/verbetering van de Qurentis en 
Qarebase processen (zorg, kwaliteit, uren-
registratie, financiën, verzuim e.d.). Tijdens een 
constructieve brainstorm hebben directie en 
locatiemanagers samen de doelen van Zigzag 
vastgesteld voor 2019.

Motivatie en scholing
Met de medewerkers vinden regelmatig gesprekken 
plaats over tevredenheid en ontwikkeling, die de 
motivatie bevorderen en preventief kunnen werken 
op mogelijk ziekte verzuim. Naar elke opmerking 
wordt secuur gekeken. Elke medewerker neemt deel 
aan een scholingsprogramma, soms als team, 
soms individueel. 

Belangrijke scholingen in 2018:
> Stress Awareness
> Levend Verlies (Leontien Sauerwein)
> Symposium Eetproblematiek
> Gebarencursus
> Epilepsie bij het jonge kind
> Chronische pijn bij kinderen
> BHV en VBH

Tevredenheid
Tijdens evaluatiegesprekken met medewerkers is 
hun tevredenheid getoetst. Zigzag scoort als 
werkgever en werkomgeving tussen een 9 en 10. 
Beoordeeld zijn o.m. samenwerking, communicatie, 
waardering voor het werk, vakinhoudelijke 
aspecten, werktijden en sfeer. 

Continuïteit kwaliteit team 
Op alle vestigingen wordt soms een hoge werk-
druk ervaren, in de meeste gevallen veroorzaakt 
door uitval van collega’s, vertrek van personeel of 
vakanties. Met name in de Amsterdamse locaties 
zijn veel personele wisselingen geweest. In 2018 is 
het steeds moeilijker gebleken om goed, 
gekwalificeerd personeel te vinden en te houden. 
Het gaat hierbij vooral om kinderverpleegkundigen.
Ondanks de personele verschuivingen is het gelukt 
om alle Zigzag groepen goed bemand te houden.
Voor 2019 wordt de aantrekkelijkheid van werken 
bij Zigzag een speerpunt. Naast de voordelen van 
de werktijden en het veel voldoening gevende 
contact met kinderen en ouders, wordt voor 
nieuwe medewerkers ook ingezoomd op scholing 
en doorgroeimogelijkheden. In motiverende 
competentiegesprekken wordt expertise, 
persoonlijke groei en betrokkenheid extra 
gestimuleerd.

Zigzag (bij)scholing Aantal mdw

Epilepsie - het jonge kind 3

Eetproblematiek 4

Gebarentaal 7

Levend Verlies 2

BHV (Bedrijfshulpverlening) 6

VBH (Voorbehouden Handelingen) 10

PBLS (reanimatie-certificaat) 23

Traumachirurgie 2
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Samenwerken & Maatschappelijk  
Ondernemen
Toewerken naar Integrale Zorg

Netwerken

Meer dan ooit is samenwerken en netwerken voor Zigzag belangrijk. Zowel centraal als vanuit de vestigingen 
van Zigzag zijn hiertoe activiteiten geïnitieerd, zoals de Voorlichtingsmarkt. Bezoeken zijn afgelegd aan 
Ouder- en Kindteams en presentaties gegeven aan collega-instellingen. Er is deelgenomen aan diverse 
symposia en Zigzag neemt actief deel aan relevante werkgroepen. Dit alles om samenwerking te 
intensiveren, Zigzag als organisatie en autoriteit te verankeren en de zorg voor kwetsbare jonge kinderen te 
optimaliseren. 

1. Zigzag en het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK)
In dit netwerk komen professionals samen die kennis hebben van kinderpalliatieve zorg; zorg voor kinderen 
met een levensbedreigende of levensduur-verkortende aandoening. In Nederland zijn 7 regionale netwerken 
opgezet, aangesloten bij het Kenniscentrum Palliatieve Kindzorg en gegroepeerd rond de academische 
kinderziekenhuizen. Zo wordt een landelijke dekking van kinderpalliatieve zorg gewaarborgd. 
Per netwerk wordt een passende aanpak ontwikkeld, gericht op het verhogen van deskundigheid in de regio 
en de coördinatie van complexe casuïstiek om permanente zorg te kunnen bieden aan gezinnen met een 
ernstig ziek kind. Elk netwerk inventariseert de zorgvraag van ouders en professionals en adviseert waar 
nodig, teneinde de ouders verder te helpen. 

In het NIK Noord-Holland & Flevoland vinden we gespecialiseerde kinderthuiszorg-verpleegkundigen, 
medewerkers van gespecialiseerde kinderopvang, coördinatoren integrale vroeghulp, medisch 
pedagogisch ondersteuners, geestelijk verzorgers, rouw- en verliestherapeuten en (kinder)artsen. 
In 2018 had een directielid van Zigzag zitting in de stuurgroep en een Zigzag-verpleegkundige in het Netwerk. 
Er zijn diverse stuurgroep- en netwerkbijeenkomsten geweest. Naast het inzoomen op behoeftes en 
vragen die er leven, was er tevens een communicatietraining en de GIZ training (Gezamenlijk Inschatten 
Zorgbehoeften). Een verpleegkundige van Zigzag bezocht een ouderpanelavond, die veel relevante 
informatie opleverde van ervaringsdeskundige ouders. De vergaarde inzichten worden binnen  
Zigzag en met ouders gedeeld.

2. Zigzag en BINKZ  
BINKZ komt voort uit de brancheverenigingen VGVK en BMKT en is van nu af aan dé vereniging van 
organisaties die zich inzetten voor Integrale Kindzorg. De leden, waaronder Zigzag, hebben zich 
gespecialiseerd in de verpleegkundige kindzorg buiten het ziekenhuis. De vereniging BINKZ behartigt  
hun belangen en ontwikkelt en deelt kennis omtrent de zorg voor het (ernstig) zieke kind. 
De secties die BINKZ onderscheidt binnen de diensten van Integrale Kindzorg zijn: kinderthuiszorg, 
verpleegkundig kinderdagverblijven en verpleegkundige kinderzorghuizen.

3. Zigzag en SIGRA Commissie Kindzorg
Het Expertisenetwerk Jonge Kind is opgegaan in 
Commissie Kindzorg. Een multidisciplinair netwerk 
van professionals uit organisaties die zorg bieden 
aan jonge kinderen van 0 tot 6 jaar en hun 
(aanstaande) ouders in Amsterdam. 
De kerngroep van de Commissie, waarin Zigzag 
de medische zorg vertegenwoordigt, komt vier 
keer per jaar bij elkaar voor beleidsontwikkeling, 
themabijeenkomsten en signaleren/mogelijk 
oplossen van knelpunten. Deze betreffen preventie, 
ondersteuning en zorg van de doelgroep. 
Eén van de belangrijkste speerpunten van de 
SIGRA Commissie Kindzorg is ‘integrale, snelle 
en kwalitatief goede hulp voor het jonge kind’. 
Hiervoor is een goede, integrale samenwerking 
tussen betrokken partijen van groot belang. Hierin 
ziet de commissie op verschillende gebieden 
knelpunten. Door deze knelpunten duurt het te 
lang voordat het jonge kind de juiste zorg heeft. 
Daardoor ontstaat er teveel stagnatie in de 
verschillende ontwikkelingsgebieden tijdens het 
jonge leven van het kind. De SIGRA Commissie 
Kindzorg stelt naar aanleiding van deze 
zorgen een notitie op waarin de gesignaleerde 
knelpunten worden beschreven, vragen worden 
gesteld en adviezen geuit ter verbetering van de 
situatie. 

4. Zigzag en Multisignaal 
De landelijke verwijsindex, thans opererend 
onder de naam ‘Multisignaal’, biedt Zigzag de 
mogelijkheid om tijdig zorgen te uiten, mochten 
die over een kind bestaan. Een signaal dat zo 
geregistreerd wordt, kan mogelijk ook signalen 
aan het licht brengen van andere organisaties 
over hetzelfde kind. Is dit het geval, dan vindt er 
gezinsonderzoek plaats, onder strikte privacy 
normen. Een aandachtfunctionaris in de betrokken 
organisaties, dus ook bij Zigzag, houdt vinger aan 
de pols bij het zorg-cliëntenbestand. 

Ketenpartners

Doel was om eind 2018 met twee ketenpartners 
een samenwerkingsovereenkomst te hebben. 
Eerst werd onderzocht welke partners het beste 
aansluiten bij Zigzag. Deze zijn benaderd en met 
hen zijn samenwerkingsmogelijkheden besproken. 
Vervolgens is een businessplan opgesteld en een 
samenwerkingsovereenkomst getekend.

1. Zorg voor Friends
Met het Friendship Sports Centre gaat Zigzag voor 
een aantal kinderen de tijd overbruggen tussen 
school en sport met professioneel begeleide 
activiteiten en spel. De 700 aanwezige leden 
vormen hiervoor voldoende potentieel. In de 
loop van 2018 is de organisatie op poten gezet 
en is alles in het werk gesteld dit initiatief te laten 
slagen.  

Ontwikkeling na afsluiting van het boekjaar: door 
een tegenvallende vraag naar deze overbrugging 
is deze samenwerking gestopt.

2. Reade Kinderrevalidatie
Onder verantwoordelijkheid van de revalidatie-
arts kunnen bij Zigzag observatie en revalidatie-
behandelingen worden geboden aan jonge 
kinderen (0-5 jaar) met een (primair) lichamelijke 
beperking, al dan niet in combinatie met andere 
beperkingen. Deze nieuwe samenwerking, 
voortgevloeid uit de Vroegbegeleiding, maakt het 
mogelijk om ouders en kinderen een volledige 
dagopvang te bieden samen met medisch 
specialistische revalidatie. De nieuwe groep start 
in de eerste helft van 2019 op de locatie Zigzag 
Zuid aan de Amsteldijk.
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Verdere ontwikkeling en groei Zigzag

Zigzag en thuiszorg

Gedurende het eerste half jaar is onderzocht of op alle locaties van Zigzag flexibele verpleegkundige en 
pedagogische thuiszorg te bieden is voor kinderen van 4 tot 18 jaar. 
De omvang, behoefte en wenselijkheid is daartoe geïnventariseerd. In het tweede half jaar is een business- 
plan opgesteld. De conclusie die eind 2018 moest worden getrokken, is dat het voor Zigzag helaas niet 
rendabel is om in deze uitbreiding van dienstverlening te investeren. 

Muziek - van project tot therapie

In januari 2018 startte een pilot voor muziektherapie binnen Zigzag. Gedurende een aantal maanden is 
een aantal kinderen van Zigzag locatie Zuid geobserveerd. Zonder uitzondering reageerden alle kinderen 
positief op de aangeboden muziek en muziekoefeningen. Al snel werd duidelijk dat de muzieksessies actief 
bijdragen aan het behalen van de opgestelde behandeldoelen. Vanaf september 2018 is muziektherapie 
dan ook opgenomen in het aanbod van Zigzag locatie Zuid. 

De meeste kinderen - ook bij Zigzag - vinden muziek fijn en beginnen bij het horen van muziek direct 
te bewegen. Omdat Zigzag werkt met een piepjonge doelgroep die zich nog moeilijk kan uiten, kan 
muziektherapie ook zonder woorden bijdragen aan het realiseren van veranderingen, ontwikkelingen, 
stabilisatie en/of acceptatie op sociaal, emotioneel, lichamelijk, cognitief en gedragsmatig gebied.
Muziek is niet het doel maar een middel en vormt een mooie aanvulling op de andere therapievormen 
binnen Zigzag. Er is goede hoop dat deze therapie kan worden uitgebreid naar de locaties West en Hoorn. 

Ambitie: integrale kindzorg

Diverse belangenorganisaties, branche- en beroepsverenigingen en kenniscentra (waarin ook Zigzag 
actief participeert) hebben zich gebogen over ideeën en oplossingen voor de zorg voor zieke kinderen 
en hun gezinnen. Deze zorg voor zieke kinderen is nog teveel gebaseerd op de denk- en werkwijze voor 
de volwassenenzorg. Bovendien kunnen door een betere samenwerking van betrokken partijen de 
zorgkosten beter worden beteugeld. Zigzag heeft in 15 jaar tijd visie en expertise opgebouwd en streeft naar 
verbondenheid en meer samenwerkingsverbanden met alle organisaties die hetzelfde doel nastreven.  
Met het verlenen van de juiste zorg op de juiste plaats vanaf het vroegste stadium wordt actief toegewerkt 
naar onafhankelijkheid, zelfstandigheid en een zo normaal mogelijke situatie voor kind, ouders en gezin. 
Deze ambities heeft Zigzag samen met belangenorganisaties en specialisten uitgesproken in de Routemap 
2018, aangeboden aan de minister van VWS om te komen tot een integraal en overkoepelend zorgplan.  

Op weg naar 2019: inzetten op medische kindzorg en 
verpleegkundig personeel

27% Van de kinderen in Nederland heeft een 
chronische ziekte of een handicap, blijkt uit verzamelde 
cijfers van zorgverzekeraars. Dat is één op de vier 
kinderen. De inhoud en de organisatie van de zorg voor 
deze kwetsbare groep moet ingrijpend veranderen om 
het verschil te maken tussen meedoen en gedwongen 
aan de kant staan, stelt het UMC Utrecht1. Dit ziekenhuis 
constateert dat de zorg voor deze chronisch zieke 
kinderen achter loopt. De Arbeidsmarktanalyse 
kinderverpleegkundigen2, uitgevoerd voor het 
Ministerie van VWS, gaf in 2017 al aan dat het aantal 
chronisch zieke kinderen met een langdurige 
zorgvraag in Nederland gaat toenemen. Voor deze 
kinderen zullen op korte termijn honderden nieuwe 
kinderverpleegkundigen nodig zijn. 

Zigzag biedt voor deze kinderen en hun ouders 
de ideale en optimale dagopvang. Het is voor de 
komende jaren dan ook het streven voor Zigzag 
om meer ouders met medische kindzorgkinderen 
te bereiken, het gemotiveerde en gekwalificeerde 
personeel te behouden en nieuwe vakbekwame 
medewerkers te werven, zodat de belangrijke taak 
voor Zigzag - het bieden van gespecialiseerde en 
verpleegkundige kindzorg - kan worden voortgezet.

1. www.umcutrecht.nl/nl/Nieuws/Zorg-chronisch-zieke- 

kinderen-loopt-achter 2. www.rijksoverheid.nl/documenten 

rapporten/2017/05/04/arbeidsmarktanalyse-kinderverpleegkundigen

Muziek doet wat met ons. Muziek 

maakt emoties los en zet ons aan tot 

bewegen. Hoe mooi is het dat we deze 

kracht kunnen inzetten om ons verder 

te ontwikkelen

 Anna van Eck, Muziektherapeute



30          Zigzag  |  Jaarverslag 2018 Zigzag  |  Jaarverslag 2018 31

Liquiditeit en Financieel beleid

Liquiditeit

Het doel van Zigzag voor 2018 was een gezonde 
liquiditeit te behouden. Per 31 december 2018 
bedraagt de solvabiliteit 38% van het totaal 
vermogen. Het solvabiliteit percentage is rond de 
40% gebleven en daarom goed bevonden en zijn 
er geen bijzonderheden te melden. De quick ratio 
bedraagt 1,5 voor de gehele onderneming. Zigzag 
hanteert hierin een norm van 1,5 en heeft daarmee 
haar doelstelling behaald.
Op lange termijn heeft Zigzag als doelstelling een 
quick ratio van 2,0 te behalen voor een optimale 
bedrijfsvoering en om aan haar verplichtingen te 
voldoen, alsmede in te spelen op tegenslagen en 
veranderingen in de markt en de cashflow.
Hieronder wordt alleen ingegaan op het financiële 
beleid van Zigzag. Voor aanvullende informatie en 
financiële cijfers verwijzen wij naar de jaarrekening 
van Zigzagzorg B.V. en de (geconsolideerde) 
Zigzag Beheer B.V.

Financieel beleid 

Ondanks de wijziging naar een jeugdarrangement-
tarief voor de Gemeente Amsterdam en 
Zaanstreek-Waterland heeft Zigzag het jaar 2018 
met een positief resultaat afgesloten.  
Door de bovenstaande wijziging zijn de kosten 
voor onderaannemerschap gestegen met 50%. 
De omzetstijging is ten opzichte van het 
voorgaande jaar met 5,6% gestegen. 
Daartegenover staat een kostenstijging van 8,8% 
aan personeelskosten. Het financieel beleid is 
erop gericht om enerzijds doorlopend voldoende 
liquiditeit te behouden en anderzijds om een 
eventuele negatieve financiële impact van de 
transitie in de zorg met een sterk kostenbewustzijn 
te compenseren. 

De personeelslasten binnen Zigzag zijn door het 
efficiënt inzetten van medewerkers marginaal 
gestegen. Door de toenemende zorgvraag kon er 
bezuinigd worden op afschrijvingen. Daarnaast 
zijn alle overige kostenfactoren kritisch tegen het 
licht gehouden; waar mogelijk zijn besparingen 
doorgevoerd. 

Het financieel beleid van Zigzag kenmerkt zich 
door de volgende uitgangspunten:
>  Garanderen van continuïteit van zorg 
>  Financiële middelen optimaal inzetten ten 

behoeve van de zorg 
> Een kleine en doelmatige overhead 
>  Maandelijkse financiële rapportages om de 

budgetten te volgen en waar nodig bij te sturen 
>  Elk jaar een begroting en een door de 

accountant goedgekeurde jaarrekening

Met dit beleid is het resultaat (na belastingen) in 
het verslagjaar toegenomen. Dit resultaat wordt 
gebruikt om de balanspositie te versterken en de 
wijzigingen in facturatie van de zorgverzekeraars 
en de gemeenten te kunnen opvangen.  
De wijziging van financieringsgelden blijft een punt 
van aandacht binnen het financieel proces. 

Zigzag heeft de afgelopen jaren een goede naam 
opgebouwd en is hierdoor bekend geworden 
bij de Ouder- en Kindteams. Kortom, Zigzag is 
een sterke organisatie met een goede reputatie, 
maar moet zich desondanks zorginhoudelijk 
en bedrijfsmatig goed blijven organiseren om 
hoogwaardige kwaliteit van zorg te kunnen blijven 
bieden en mogelijke budgetverlagingen het hoofd 
te kunnen bieden. Voor 2019 verwacht Zigzag de 
goede financiële positie te kunnen handhaven. 

In het jaar 2018 is verdere uitvoering gegeven aan  
een verdere professionalisering, automatisering en 
formalisering van de activiteiten binnen Zigzag.  
Zo is onder meer doch niet beperkt een risico 
inventarisatielijst opgesteld, is de beveiliging van 
Zigzag ten aanzien van de AVG onder de loep 
genomen, is de procedure klachtenregistratie 
herschreven en heeft een heroriëntatie plaats-
gevonden naar een nieuw automatiserings systeem. 
Zigzag zal hiermee beter in staat zijn om in te  
spelen op de voortdurende veranderingen  
binnen de zorgsector. 

Ook heeft Zigzag vanaf 1 januari 2018 ingespeeld op de 
nieuwe wet specialistische jeugdhulp in de gemeenten 
Amsterdam/Amstelland en Zaanstreek/Waterland 
waarbij Zigzag gecontracteerd is voor twee jaar voor 
Segment B en C. De Raad van Toezicht zal erop toezien 
dat Zigzag naast de kwalitatieve zorg voor haar 
doelgroep ook het belang van de onderneming in het 
oog houdt.

De Raad van Toezicht en de directie hechten grote 
waarde aan het naleven van de regelgeving zoals 
verwoord in de Governancecode. Dit zal continu 
gemonitord worden. 

Het rooster van aftreden is besproken in de jaar-
vergadering, waarmee in de continuïteit van het  
toezicht op Zigzag is voorzien.

Janthijn Siebert
Voorzitter Raad van Toezicht

Verslag Raad van Toezicht
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Vijftien jaar lief en leed delen met 
onze zorg intensieve kinderen en hun 

ouders. Het heeft Zigzag gevormd 
en veel gebracht. Vrolijke maar 

soms ook verdrietige momenten. 
Bij de viering van ons 15-jarig 

jubileum hebben we stil gestaan 
bij herkenbare verhalen - met een 

knipoog - die ons allen raken.



Zigzag

Zigzagzorg B.V. is een verpleegkundig 
gespecialiseerd kinderdagverblijf met twee 
vestigingen in Amsterdam en één vestiging in 
Hoorn. Het biedt naast Medische Kindzorg ook zorg 
vallend onder de Jeugdwet en Wet langdurige zorg 
(Wlz) aan kinderen van 0 tot 5 jaar. 

Een gekwalificeerd team van (kinder)verpleeg-
kundigen en pedagogisch medewerkers begeleidt 
de kleinschalige groepen. In combinatie hiermee 
wordt zo nodig ook fysiotherapie, ergotherapie 
en logopedie aangeboden. Zigzag vervult een 
bovenregionale functie met betrekking tot deze zorg. 

Algemene identificatiegegevens

Naam rechtspersoon: Zigzagzorg BV / Zigzagzorg Beheer BV.
Amsteldijk 196
1079 LK Amsterdam
t 020-4941296
KvK 34265517 / 54035368
e info@zigzagzorg.nl
w zigzagzorg.nl

Zigzag locaties

Zigzag Zuid 
Amsteldijk 196
1079 LK Amsterdam

Zigzag West 
Albardagracht 1
1063 NN Amsterdam

Zigzag Hoorn
Holenweg 14F
1624 PB Hoorn

Bij Zigzag kan uw kind 
gewoon kind zijn


