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Kinderen genieten...

...op Zigzag!
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Voorwoord 
Dit was 2019!

Ondernemend
Terugkijkend op 2019 was dit voor Zigzag over het 
geheel genomen een goed jaar. Op onze groepen 
was het enorm gezellig en we hebben van alles 
met de kinderen ondernomen. Primair 
uitgangspunt voor Zigzag is en blijft dat de 
kinderen veel baat hebben van onze (kinder)
verpleegkundige en pedagogische zorg, onze 
(vroeg)begeleiding en eetbegeleiding. 

Niets geeft ons team meer voldoening dan 
wanneer kinderen ’s ochtends blij op Zigzag  
komen en aan het eind van de middag iets nieuws 
hebben geleerd, iets leuks hebben meegemaakt 
en waar mogelijk een stapje voorwaarts hebben 
gezet in hun fysieke, sociaal-emotionele en 
cognitieve ontwikkeling. De integrale zorg bij Zigzag 
- voor zowel kinderen die zorg en begeleiding 
krijgen vanuit de Jeugdwet als kinderen die 
(kinder)verpleegkundige zorg krijgen vanuit de 
Zorgverzekeringswet - bieden we bij Zigzag aan in 
gemengde groepen. Dit omdat de ervaring ons 
heeft geleerd dat onze kinderen, en vooral ook hun 
ouders, dit als bijzonder prettig ervaren. Kinderen 
kunnen zich bij Zigzag aan andere kinderen 
optrekken en leren hier van elkaar. 

Zorglandschap in beweging
Zo goed mogelijk zorgen voor onze kinderen van  
0 tot 5 jaar en ze de best mogelijke basis geven,  
is onze missie en passie. Door het veranderende 
zorglandschap werd er van de directie en het 
team van Zigzag veel doorzettingsvermogen, 
flexibiliteit en vooral inventiviteit gevraagd. In deze 
tijd komen er bezuinigingsposten op ons af en 
dreigen budgetten te worden gekort. Zigzag doet 
er alles aan om alle kinderen met een zorgvraag 

op te kunnen vangen en onze kwaliteit in de  
zorg te waarborgen. De in- en uitstroom van 
zorgbehoevende kinderen moet door ons extra 
goed in het oog worden gehouden. De inkoop 
volgens de zorgverzekeringswet betekent voor 
Zigzag altijd een secuur proces. Ook met 
betrekking tot de Jeugdwet, in de gemeenten 
Amsterdam/Amstelland, Zaanstreek/Waterland, 
de DUO-gemeenten Diemen, Uithoorn en  
Ouder-Amstel plus de regio West-Friesland, 
bekleedt Zigzag een unieke positie als 
zorgaanbieder voor jonge kinderen. Bij de 
aanbesteding en budgettoekenning blijkt ons  
werk hier, zonder vergelijkbare organisaties,  
door de verschillende instanties soms nog  
moeilijk op waarde te schatten. 

Onderscheidend
Enerverende tijden houden ons ook scherp.  
We kijken niet naar wat niet kan, maar vooral naar 
wat wél kan. Met inspirerende heisessies is door 
directie en team gebrainstormd over de positie 
van Zigzag en hoe we deze nu en in komende 
jaren kunnen versterken en verankeren. Willen we 
de organisatie verbreden, de leeftijdsgrens van de 
kinderen opschroeven of meer services bieden? 
Kortom, waar gaan we met Zigzag heen, nu en in 
volgende jaren? 

Als team hebben we vastgesteld dat de 
verpleegkundige kindzorg én de opvang volgens 
de Jeugdwet onze specialisatie is en blijft.  
Daarbij kijken we niet louter naar het kind tijdens 
de dagopvang bij Zigzag, maar naar de totale 
gezinssituatie. Zo indiceren we jeugdigen van  
0 – 18 jaar. Dit indiceren is bij Zigzag uitgegroeid  
tot een wezenlijke service, waarmee we een 
grotere doelgroep bereiken en daar resultaat 
boeken. Met onze jarenlange ervaring en 
ambulante begeleiding kunnen we ouders  
een breder én vooral ook kostenbesparend  
zorgadvies geven.
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Focus op succes
Binnen Zigzag is kritisch gekeken naar de 
succescriteria en het potentieel van onze 
projecten. Ook naar hoe we onze organisatie sterk 
kunnen houden.

Meer nog dan voorheen zal onze essentiële en 
succesvolle rol in de zorg voor jonge kinderen naar 
alle partijen moeten worden aangetoond. 
Dat betekent dat we als kleinschalige organisatie 
op het netvlies dienen te komen 
én te blijven: bij ouders met zorgintensieve 
kinderen, bij gemeentes en zorgverzekeraars en bij 
diverse verwijzers.

Onze professionele presentaties en de 
sprankelende website van Zigzag zijn al mooie 
visitekaartjes. Nieuwe initiatieven in het zorgveld, 
zoals Sizon (Samen in zorg Nederland), kunnen 
eveneens actief bijdragen. Hierin 
vertegenwoordigen kleinschalig georganiseerde, 
gespecialiseerde zorgorganisaties in de regio 
samen alle aspecten van de zorg voor de jeugd. 
Door gezamenlijk op de voorgrond te treden, 
kunnen we ieders eigen identiteit en specialisme 
benadrukken en het belang van keuzevrijheid voor 

ouders accentueren. Verheugend is eveneens dat 
Zigzag inmiddels is opgenomen in het 
inwerkprogramma van (kinder)artsen-in-
opleiding.
 
Resultaten 2019
Naast de gespecialiseerde zorg voor onze kinderen 
en het spelen van een prominentere rol bij het 
doen van indicaties, is dit jaar veel positieve 
energie gestoken in onze medewerkers. 
Motivatiegesprekken, aangepaste secundaire 
arbeidsvoorwaarden, interessante (bij)scholing, 
het beter uitnutten van competenties en het 
creëren van meer uitdaging in het werk, hebben 
geleid tot een hecht en gepassioneerd team dat 
meer waardering haalt uit hun baan bij Zigzag. 
De kinderen zijn blij bij Zigzag en hun ouders zijn 
zeer tevreden, zo blijkt opnieuw uit ons 
tweejaarlijkse onderzoek. Het aantal kinderen in 
zorg bij Zigzag laat een constant beeld zien ten 
opzichte van eerdere jaren. Dat leverde over 2019 
een positief bedrijfsresultaat op, zodat we dit jaar 
met voldoening afsluiten. 

Ingrid Keemink & Petra de Jong
Directie Zigzag, Juli 2020
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Zigzag onder de loep 

Missie & Visie 

Het is de onveranderde missie van Zigzag om kinderen van 0-5 jaar met een chronische of langdurige 
ziekte en/of beperking een plezierige en deskundige dagopvang te bieden, evenals begeleiding in de 
thuissituatie. Als betrouwbare en vertrouwde partner in de ketenzorg voor kinderen met een (chronische) 
ziekte of beperking, profileert Zigzag zich als ervaren en professioneel klankbord voor onder andere 
verwijzers, zorgverleners, wijkteams en ouders. Gediplomeerde (kinder)verpleegkundigen en pedagogisch 
medewerkers, die onze passie delen voor zorg op maat aan kinderen en hun ouders, vinden bij Zigzag een 
professionele en fijne werkomgeving. 

Zigzag verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg heeft vestigingen in Amsterdam-Zuid,  
Amsterdam-West en in Hoorn.
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Interne doelen in 2019

Zigzag stelt zichzelf voortdurend de vraag hoe 
zorgbehoevende kinderen en hun ouders nóg 
beter kunnen worden opgevangen, begeleid en 
ondersteund. Daartoe is er dit jaar bijzondere 
aandacht besteed aan :
1) vroegbegeleiding 
2) eetbegeleiding
3) onze medewerkers 
4) de huisvesting van Zigzag

ad 1) Met de Zigzag Vroegbegeleiding op de 
Matroosjes-groep worden kinderen in een 
vroeg stadium met extra aandacht geprikkeld, 
gestimuleerd en met therapie behandeld. 
Sinds 5 jaar krijgen kinderen bij Zigzag daartoe 
meer cognitieve uitdaging en creatieve 
stimulatie. Ook bieden we tips voor ouders om 
thuis met hun kind te oefenen. Deze intensieve 
begeleiding van Praktijk Kinderfysiotherapie 
geeft aantoonbare resultaten: ouders vinden 
dat hun kind zichtbaar vooruit gaat door o.a. de 
logopedie en fysiotherapie op de groep en de 
intensieve begeleiding gericht op de (motorische) 
ontwikkeling van hun kind. Bijzonder belangrijk 
is ook het plezier dat het kind beleeft tijdens de 
oefeningen. 

ad 2) In 2019 heeft Zigzag geïnvesteerd in het 
verder professionaliseren van de Eetbegeleiding 
op de locatie Hoorn en nieuwe stappen gezet 
voor de opstart van de Eetbegeleiding op de 
locaties Amsterdam-Zuid en Amsterdam-West, 
dit zowel op de dagopvang als in de thuissituatie. 
Alle locaties werken met hetzelfde, door Zigzag 
ontwikkelde, protocol met daarin opgenomen 
praktische handvatten. 

Speciaal geselecteerd personeel heeft hiertoe 
bijscholing genoten en er is veel coaching en 
intercollegiaal overleg tussen de locaties. Ook zijn 
er extern nieuwe, waardevolle contacten gelegd. 

ad 3) Veel aandacht ging dit jaar uit naar onze 
medewerkers. Het is belangrijk dat zij gemotiveerd 
zijn, zich gewaardeerd weten en met passie bij 
Zigzag werken. Hun tevredenheid over het werk 
en hun werkomgeving is met onze tweejaarlijkse 
enquête getoetst. Ook waren directie en 
locatiemanagers gefocust op het minimaliseren 
van ziekteverzuim en het terugdringen van 
personeelsverloop. 

Met een positief doel voor ogen is intern 
onderzocht wat Zigzag (nieuwe) medewerkers kan 
bieden om hen nog meer aan onze organisatie 
te binden. Dat is van belang want nieuwe 
professionele krachten zijn moeilijk te vinden; ook 
deskundige invalkrachten zijn schaars. 

Gekeken is naar interessante (vervolg)
opleidingen/bijscholingen, secundaire 
arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden. 
Deze aspecten zijn eveneens benadrukt in de 
intensieve personeelscampagne die dit jaar in 
diverse (sociale) media is gevoerd. Daarnaast 
is er een start gemaakt met verdergaande 
automatisering van administratieve processen, 
waardoor het vele noodzakelijke en tijdrovende 
‘papierwerk’ op de groep efficiënter kan worden 
uitgevoerd. 

ad 4) Binnen Zigzag is de bezem gehaald door 
locatie Amsterdam-West. Deze locatie is lekker 
opgefrist en heringericht met nieuw meubilair. 
Medewerkers, kinderen en ouders zijn zeer blij met 
het resultaat!

Zigzag staat voor:

> zorgzaam

> innovatief en deskundig

> gelijkwaardig

> zichtbaar

> aandacht

> geborgen en hartelijk
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De cliënten van  
Zigzag in 2019 

Aantal kinderen 

In 2019 is er door Zigzag aan 116 kinderen zorg 
verleend. 58 kinderen zijn aangemeld waarvan er 
46 daadwerkelijk in zorg zijn gekomen. 43 kinderen 
hebben Zigzag verlaten waarvan 3 kinderen zijn 
overleden, 4 kinderen thuiszorg krijgen van Zigzag 
en 2 kinderen tijdelijk uit zorg zijn gegaan.

Welke kinderen komen bij Zigzag?

a. Medische Kindzorg (Zorgverzekeringswet)
De gespecialiseerde zorg van Zigzag is primair 
voor baby’s en kinderen tot 5 jaar met een 
beperking en/of (kinder)verpleegkundige 
zorgvraag. Deze kinderen kunnen niet naar de 
reguliere kinderopvang.

Bij Zigzag komen ook kinderen die langdurig 
moeten herstellen na een ziekte of intensieve 
ziekenhuis-opname en die speciale 
verpleegkundige zorg nodig hebben. 
De verwijzing van kinderen 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) evenals Centrum 
Jeugd en Gezin.

Zigzag biedt de kinderen (verpleegkundige) zorg 
en intensieve begeleiding tijdens de dagopvang, 
waarbij zij zich kunnen ontwikkelen op hun eigen 

niveau en activiteiten meemaken als ieder ander 
kind. Daarnaast kan de begeleiding en 
(verpleegkundige) zorg van Zigzag ook thuis 
ingezet worden indien de situatie daarom vraagt.  

b. Jeugdwet
Zigzag vangt naast kinderen die onder de 
Zorgverzekeringswet vallen ook kinderen op 
volgens de Jeugdwet. Deze 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. Dit richt zich op het 
opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid 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. 
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Ziektebeeld en Zorgvraag  
van Zigzagkinderen 

Situatie 2019 Zuid West Hoorn Totaal

Spierziekte 2  2 4

Tracheacanule 2   2

Hartproblemen 1 2 2 5

Zuurstoftekort 1   1

Hersenletsel 1 1 2 4

Epilepsie 1 1 1 3

Eczeem en voedselallergie 1 2  3

Chronische bindweefselaandoening 1   1

Cerebrale Parese 1   1

Blaasextrophie 1   1

Ontwikkelingsachterstand 9 6 3 18

Voedingsprobleem 11 5 10 26

Slechtziend, blindheid 2   2

Stofwisselingsziekte ASLD  1  1

Leveraandoening, stollingsproblematiek  1  1

Diabetes  1 1 2

Luchtpijp-, longproblemen  1 5 6

Koortsaanvallen  1  1

Nierproblemen  1  1

Doofheid   1 1

Maag- en darmproblemen   2 2

Schildklier problemen   1 1

Tumor   1 1

Syndromen overig 10 3 15 28

Totaal 44 26 46 116



Kijk op Zigzag…
Wat ouders en kinderen zeggen over Zigzag: 
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Hij had heel veel zin om naar Zigzag te 
gaan en ik haalde een heel blij kindje op 

Mag ik weer naar Zigzag?Ons kind wordt persoonlijk goed  
gestimuleerd en bijgestuurd

Hij ligt er altijd heel 
ontspannen bij als ik 
hem ophaal

Ik laat mijn dochter 
altijd met een fijn 
gevoel achter

Er wordt gelukkig heel 
flexibel omgegaan met 
wijzigingen in onze planning

Er wordt altijd zorgvuldig en 
aandachtig omgegaan met de 
sondevoeding van ons kind

Het is duidelijk dat alle medewerkers 
gericht zijn op het zo optimaal 
mogelijk ontwikkelen van mijn kind

Ons kind begint te stralen 
zodra we de auto parkeren 
en de glimlach gaat niet 
meer van zijn gezicht af

De liefde, aandacht en zorg 
voor mijn kind is geweldig

Perfecte zorg  
voor ons kind. 
Super organisatie!

Hij krijgt de juiste zorg 
op maat en mag en kan 
zijn wie hij is
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…door Cliënten en Medewerkers 

1. Cliënten 

Opnieuw een 8,5 voor Zigzag!
Klanttevredenheid, dus dat het goed gaat met de kinderen en hun ouders, staat bij Zigzag met stip op één. 
Elke 2 jaar laat Zigzag door MEI Marketing & Research onderzoek doen onder haar cliënten. 
En net als vorige jaren gaven ouders ons in 2019 het mooie eindcijfer 8,5.

De belangrijkste conclusies:

>  Meer dan 9 van de 10 kinderen voelen zich 
volledig op hun gemak bij Zigzag. Een enkel kind 
moet bij binnenkomst even wennen. Bij het 
ophalen zijn de kinderen blij en enthousiast over 
hun belevenissen en activiteiten van die dag. 

>  Veel lovende woorden over betrokkenheid en 
dienstverlening. Er zijn met name positieve 
opmerkingen over: de verpleegkundige zorg, 
planning en verzorging, de medewerkers,  
de informatie van Zigzag naar de ouders,  
het dagprogramma en de structuur op de groep.

>  Praktisch alle ondervraagden zijn zeer tevreden 
over de ruilmogelijkheden voor de opvang 

>  De vakkundigheid, inzet en het enthousiasme van 
medewerkers krijgen alle lof

>  Men is tevreden over de veiligheid van het 
gebouw binnen en buiten 

>  Verbeterpunten zijn o.a. het binnenklimaat,  
met name de frisse lucht/airco op zeer  
warme dagen. Ook de informatie rond de 
zorgoverdracht van hun kind mag voor  
ouders iets meer aandacht krijgen, evenals 
gestructureerde evaluatiegesprekken en wellicht 
een regelmatig verschijnende nieuwsbrief.

>  De pedagogische kennis bij Zigzag wordt als 
uitstekend beoordeeld; de aandacht die er is voor 
de ontwikkeling van het kind en hoe dit op 
individueel niveau wordt afgestemd op diens 
mogelijkheden. Daarbij worden nieuwe uitdagingen 
in activiteiten en speelgoed toegejuicht.

Rapportcijfers per vestiging Eindoordeel per vestiging 
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2. Medewerkers 

Bij Zigzag zijn de medewerkers het scharnier van 
de organisatie. Dankzij hun kennis, passie en 
inzet kunnen de ambities en doelstellingen van 
Zigzag waargemaakt worden. Ons doel voor 2019 
en komende jaren is te bouwen aan een stabiel, 
deskundig, gepassioneerd en tevreden team. 

Cliënttevredenheid
Klanttevredenheid, dus dat het goed gaat met de 
kinderen en hun ouders, staat bij Zigzag met stip 
op één. Elke 2 jaar laat Zigzag door MEI Marketing & 
Research onderzoek doen onder haar cliënten. 
En net als vorige jaren gaven ouders ons in 2019 
het mooie eindcijfer 8,5.

Onderwerpen uit het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek: 
> Betaling – het basissalaris en salarisverhogingen 
>  Promotiekansen – mogelijkheden en 

belemmeringen t.a.v. doorgroei
>  Direct leidinggevende – relatie met en 

functioneren onder manager
>  Beloning – waardering, erkenning en beloning 

voor goed werk
>  Werkprocessen – processen in werkzaamheden 

en organisatie
>  Directe collega’s – collega’s, teamleden  

of programmaleden

>  Inhoud van het werk – het werk zelf en de taken
>  Interne communicatie – manier en mate van 

onderlinge communicatie
>  Werkdruk – mate van druk en stress in en  

door het werk
>  Secundaire arbeidsvoorwaarden – afgesproken 

arbeidsvoorwaarden die aanvullend zijn op  
het salaris

>  Opleiding en ontwikkeling – geboden 
ontwikkelingsmogelijkheden.

Methodiek tevredenheidscore: van 4 -6 = tevreden tot zeer tevreden. 
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Team-stabiliteit  
Bij afwezigheid van zieke, zwangere of 
vertrekkende medewerkers is dit goed 
opgevangen door het bestaande team 
en door ingehuurde ZZP-ers. Echter, 
net als in 2018, bleek het lastig om 
nieuwe vakkrachten of professionele 
invalkrachten te vinden. In diverse media 
is campagne gevoerd voor nieuwe 
collega’s, maar het aanbod is schaars. 
Helaas bieden nieuwe opleidingen nog 
onvoldoende aanwas. 

Kerndoel voor Zigzag was dan ook om 
het bestaande team aan zich te binden 
en extra te motiveren. Dat begint met 
het creëren van een nog prettiger 
werkklimaat. Tevens hebben in de drie 
vestigingen persoonlijke gesprekken 
plaatsgevonden met focus op het 
beter inzetten van individueel talent 
en expertise, naast het evalueren van 
secundaire arbeidsvoorwaarden voor  
de werknemers. 

Deskundigheidsontwikkeling  
Door Zigzag is geïnvesteerd in (bij)
scholing en het creëren van extra 
verantwoordelijkheden, waardoor functies 
en taken van de teamleden meer 
diepgang kregen. 

>  Een Floortime cursus van 3 dagen 
>  Scholing op het gebied van pedagogische ondersteuning (supervisie, verdieping beroepsstandaard, 

trauma intensief werken, basistraining professionele standaard) en “empower de ouder”
>  Een herhalingscursus voor de BHV-ers
>  Kinderreanimatie 
>  Toetsing voorbehouden handelingen
>  Scholing voor het professionaliseren van de eetbegeleiding
>  Een training van Spoor 3 ”coaching en stresshantering”
>  Locatiemanagers zijn naar Goirle geweest voor “net dat beetje extra”. Dit bracht inzicht in de meer 

landelijke zorg met betrekking tot ZZP-ers en de terugloop van zorg voor medische kindzorg-kinderen 
binnen instellingen.
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Afgelopen jaar is er volop muziektherapie 
gegeven op Zigzag. Elk kind houdt van muziek! 
Muziek zorgt voor extra motivatie en de kinderen 
hebben al doende vaak niet door dat ze heel 
hard aan het werk zijn. Hun enthousiaste reacties 
zijn alleszeggend. Ook de reacties van ouders 
weerspiegelen de kracht van muziektherapie. 

Muziektherapie wordt eveneens ingezet ter 
ondersteuning van verpleegkundige handelingen 
op Zigzag. Muziek leidt een kindje af, bijvoorbeeld 
tijdens minder leuke handelingen. Zo wordt de 
verpleegkundige betrokken bij het muzikale spel, 

wat kinderen als positief ervaren. Komend jaar 
wordt de muziektherapie uitgebreid naar locatie 
Hoorn, waarna ook op locatie Amsterdam-West 
muziektherapie zal worden gegeven. 

  De pedagogisch coach werkt voor  
het kind vanuit vier basisprincipes
>  Het bieden van een gevoel van  

emotionele veiligheid
>  Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen  

van sociale competenties 
>  Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen  

van persoonlijke competenties 
>  Kinderen zich normen, waarden, cultuur  

van samenleving eigen te laten maken

Sinds mijn dochter muziektherapie heeft,  
is ze eigenlijk pas echt gaan praten. 

Nieuwe ‘specialismen’ op de Zigzag-werkvloer
In 2019 is een medewerker binnen Zigzag aangesteld in de functie van pedagogisch medewerker / 
pedagogisch coach. Zij speelt een actieve rol in de verdere professionele pedagogische ontwikkeling 
binnen Zigzag van de pedagogisch medewerkers en (kinder)verpleegkundigen, zowel individueel als in 
teamverband
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Bestuur | Toezicht | Controle | Beleid 

Directie 

De directie van Zigzag wordt gevormd door Ingrid 
Keemink en Petra de Jong. Er is een verdeling van 
taken en aandachtsgebieden, aansluitend bij de 
kwaliteiten van ieder directielid. 

De directie is belast met en eindverantwoordelijk 
voor het dagelijks bestuur van Zigzag. De directie 
legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Organisatie Zigzag

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
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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 beleidsvorming en de uitvoering van 
bestuurstaken het belang van het bedrijf in het 
oog houdt, daarbij voortdurend rekening houdend 
met het feit dat de organisatie een onderneming 
is met een bijzondere doelgroep.

Verslag Raad van Toezicht
Het jaar 2019 is een bewogen jaar geweest voor 
de zorgsector en daarmee ook voor Zigzag. De 
vele marktontwikkelingen, de aanpassingen 
van richtbedragen en normbudgetten 2020 en 
de continue verdergaande professionalisering, 
automatisering en formalisering van de 
activiteiten vragen veel van Zigzag als relatief 
kleine zorgaanbieder. Ondanks dat en vooral 
door de inspanningen van het bestuur en de 
medewerkers voldoet Zigzag aan alle eisen. Het 
komende jaar zal Zigzag naar verwachting hiervan 
de vruchten gaan plukken en blijft het vooral 
noodzaak om de relevantie van de zorgverlening 
welke Zigzag verleent nog meer uit te dragen.  

Uit het klantenonderzoek 2019 blijkt dat Zigzag 
meer dan goed presteert met een score van 8,5.

De RvT zal aandacht blijven besteden aan het 
naleven van de regelgeving zoals verwoord in 
de Governancecode. Dit zal continu gemonitord 
worden. 

Het rooster van aftreden is besproken in de 
jaarvergadering, waarmee in de continuïteit van 
het toezicht is voorzien.

Janthijn Siebert 
Voorzitter Raad van Toezicht

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

Oprichter Siebert & Becker 
Advocaten en Fiscalisten

M. Weijerman
24-02-1955

Kwaliteit
Veiligheid
Strategie

Kinderarts en chairman van de 
sectie kindergeneeskunde bij 
Alrijne Zorggroep



Zigzag  |  Jaarverslag 2019 17

Controle, Governancecode, Audits
 

Kwaliteitssysteem
De directie van Zigzag evalueert jaarlijks met het 
kwaliteitsteam het operationele kwaliteitssysteem 
en stelt de processen waar nodig bij. 

Qurentis is een softwareprogramma dat wordt 
ingezet voor de gehele zorgadministratie ten 
aanzien van de zorginhoudelijke en financieel-
administratieve processen. 
In 2019 is ingezoomd op het systeem om dit beter te 
laten aansluiten op de werkwijze van Zigzag. Onze 
bevindingen worden meegenomen in de update 
van 2020. 

Het softwareprogramma Qarebase wordt ingezet 
voor kwaliteits- en veiligheidsmanagement. 
De nieuwe indeling en vormgeving van het 
kwaliteitshandboek kwam in 2019 aan de 
orde, evenals het verpleegkundig beleid, 
medicatieveiligheid, scholingsbeleid en 
personeelsbeleid.

Via Interne audits is ingezoomd op onderwerpen en 
verbeterpunten uit eerdere audits. Eveneens is de 
Ouderparticipatie en Eetbegeleiding getoetst. De 
daaruit voortgekomen aanbevolen acties worden 
opgenomen in het Zigzag Jaarplan 2020.

Lloyds Register – ISO Certificatie
Met een externe audit heeft Lloyd’s Register 
vastgesteld dat het managementsysteem van 
Zigzag dit jaar wederom voldoet aan de eisen uit de 

ISO 9001:2015. Dit gebeurt op basis van rondleidingen 
op locatie, door middel van interviews met 
medewerkers en het inzien van documenten (waar 
nodig met toestemming van de ouders). Daaruit 
is gebleken dat de primaire processen bij Zigzag 
goed worden beheerst en op professionele wijze 
door betreffende medewerkers worden uitgevoerd 
conform de geldende afspraken en regelgeving. 
In 2020 krijgt Zigzag wederom een externe Audit 
voor de hercertificering. 

Governancecode Zorg
De Raad van Toezicht ziet erop toe dat Zigzag 
voldoet aan de Governancecode Zorg 2017.

Incidenten & Klachten
Elk jaar zijn er wel enkele kleine ongelukjes op 
de groepen, zoals wanneer kinderen vallen of 
zich bezeren tijdens het spelen. Medewerkers 
van Zigzag zijn hier buitengewoon alert op maar 
kunnen dit niet altijd voorkomen. Ook de staat van 
het spelmateriaal en de speeltoestellen wordt 
voortdurend kritisch gevolgd en wanneer nodig 
direct verbeterd of vernieuwd. Op verzoek van 
management en ouders wordt er inmiddels extra 
aandacht geschonken aan de interne medicatie-
overdracht.

Er zijn in 2019 geen officiële klachten over Zigzag 
ontvangen.

Mede dankzij alle medewerkers heeft Zigzag opnieuw  

het ISO certificaat behaald.
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Samenwerking & Ontwikkeling

Externe ontwikkelingen
Voortdurend zijn de voelsprieten van Zigzag in beweging, intern en extern. We willen in onze regio’s koploper 
blijven en een gewaardeerde en geprefereerde zorgaanbieder zijn voor de Jeugdwet en voor zorgintensieve 
kinderen. Voortdurend zijn we alert op hoe Zigzag voor nu en een gezonde toekomst constructief kan 
samenwerken, zodat dit de verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg in de regio Amsterdam/Amstelland, 
Zaanstreek/Waterland, de DUO-gemeenten en in West-Friesland ten goede komt.
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Profilering Zigzag
Als dynamische speler in de verpleegkundige 
en gespecialiseerde kindzorg op maat, grijpt 
Zigzag elke zinvolle gelegenheid aan om zich 
te presenteren. Daarbij biedt de nieuwe Zigzag 
bedrijfsfilm een belangrijke, informatieve tool.  
Zo is er dit jaar onder meer een presentatie 
gegeven aan het medisch en verpleegkundig team 
van de kinderafdeling OLVG west. Voorts was Zigzag 
present bij het jaarlijkse congres ‘Eetproblematiek bij 
jonge kinderen’ en speelde Zigzag een rol bij ‘Ouders 
in gesprek’, nieuwe bijenkomsten voor en door 
ouders van zorgintensieve kinderen. 

Daarnaast worden potentiele contacten 
aangeboord en nieuwe kennis en inzichten 
vergaard. Hiertoe nam de directie van Zigzag in 
maart deel aan de NEJA-conferentie ‘Integraal 
werken in de Amsterdamse zorg voor de Jeugd’ 
die in samenwerking met KETJA (Kenniswerkplaats 
Transformatie Jeugd Amsterdam en de Gemeente 
Amsterdam) is georganiseerd. Doel van deze 
conferentie is om praktijk, onderzoek en beleid in het 
jeugddomein met elkaar te verbinden. 

Zigzag bezocht de presentatie Jeugdhulp segment 
C een jaar later..., die is gegeven aan raadsleden 
met de portefeuille Jeugdhulp door 35 aanbieders 
van specialistische jeugdhulp segment C in de 
regio’s Amsterdam Amstelland en Zaanstreek-
Waterland. Doel was om mooie best practices en 
aandachtspunten te presenteren, die het eerste 
jaar van de nieuwe werkwijze in het jeugdhulpstelsel 
hebben opgeleverd. 

Het congres Jeugdzorg ‘Vroeg begonnen, veel 
gewonnen’ focust op het adequaat en bijtijds 
hulp bieden tijdens de eerste duizend dagen van 
een kind. Welke resultaten zijn er behaald met het 
actieprogramma Kansrijke Start, de preventiematrix 
voor gemeenten en de tips van gemeenten 
om laagdrempelige en daadkrachtige steun te 
realiseren bij opvoeding en ouderschap.
Ook Zigzag was hier uiteraard bij. 
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Samenwerken & Netwerken
Zigzag & Reade 
Medio 2019 werd de samenwerking met Reade 
effectief en al binnen enkele weken was de 
doelstelling van het aantal revalidatiekinderen 
behaald. Deze opvang betreft Jeugdwet kinderen 
met een revalidatie-indicatie in de leeftijd van 2-4 
jaar. Zij hebben aandoeningen als cerebrale parese, 
spierziekten, jeugdreuma en chronische pijn. 
De samenwerking tussen Zigzag en Reade beoogt 
voor kinderen een optimale kwaliteit van leven en 
participatie in de maatschappij, nu en op de lange 
termijn. Daarbij rekening houdend met groei en 
ontwikkeling en de verschillende levensfasen. Deze 
kinderen ontmoeten elkaar op specifieke dagen op 
locatie Amsterdam-Zuid op de Schippersgroep. Ook 
op andere dagen zijn deze kinderen echter welkom 
bij de dagopvang van Zigzag. 

Omgekeerd spelen er ook andere Zigzag-kinderen 
op de Schippersgroep. Dit gebeurt bewust voor 
meer interactie en spelmotivatie op de groep. 
Eind 2019 waren er gemiddeld 8 kinderen op de 
Schippersgroep.

De zorgvragen van kinderen met een 
Therapeutische Peutergroep-indicatie zijn vaak 
complex. Om elk kind wordt een gespecialiseerd  
 

team geformeerd, bestaande uit de revalidatiearts, 
therapeuten (zoals fysio, logopedie, ergotherapie en 
medisch maatschappelijk werk), samen met ouders 
en waar nodig met andere betrokkenen zoals uit het 
onderwijs. 

De kinderrevalidatiearts coördineert en integreert 
alle aspecten tot één Plan van Aanpak. Hierin zijn 
opgenomen de opvang met verpleegkundige, 
pedagogische en gespecialiseerde zorg door 
Zigzag en de medisch specialistische revalidatie 
van Reade. Op basis van de resultaten is eind 2019 
geconcludeerd dat de revalidatie-behandelingen 
onder dak van Zigzag verder kunnen worden 
uitgebreid.

Fit for Practice 
Fit for Practice is een ‘tussen weten en doen’ 
samenwerking van de HvA (Verpleegkunde), 
het AMC (divisie Cardiologie en Vrouw-Kind), 
Cordaan en Allerzorg. Sinds september 2019 is 
ook Zigzag hierbij betrokken. Met de toename van 
patiënten met een complexe zorgvraag, neemt 
ook de complexiteit van de zorg toe. Steeds 
vaker zijn er verschillende zorgprofessionals 
betrokken bij de zorg voor één patiënt. Dit vraagt 
ook andere competenties van de hulpverleners. 
Voor de verpleegkundigen wordt hierop 
ingespeeld in het nieuwe Bachelor Nursing 2020 
onderwijsprogramma, waarbij twee academische 
leer-werk-plaatsen moeten zorgen voor integratie 
van competenties. Hierbij werken verpleegkundigen, 
studenten en onderzoekers uit verschillende 
beroepsgroepen samen. 

Na ontslag van een kind uit het ziekenhuis wordt 
de zorg geëvalueerd met alle betrokkenen - ‘whole 
system in the room’ - de patiënt, de mantelzorgers, 
hulpverleners in het ziekenhuis en de hulpverleners 
uit de eerste lijn. Via ‘follow the patient’ begeleiding 
kunnen alle betrokkenen beter de zorg voor het kind 
afstemmen. Er komt 4 x per jaar een themadag  
voor de betrokken HVA- studenten, onder andere  
bij Zigzag.
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Netwerk Integrale Kindzorg (NIK)
Kinderpalliatieve zorg is wat dit netwerk verbindt:  
de zorg voor kinderen met een levens-bedreigende 
of levensduur-verkortende aandoening. Zigzag is 
betrokken bij het NIK regio Noord-Holland/Flevoland. 
Het netwerk beoogt de deskundigheid in de regio 
te verhogen en zo een vangnet te bieden aan 
gezinnen met een ernstig ziek kind. Vanuit het NIK 
worden gezinnen in de regio doorverwezen en waar 
nodig knelpunten opgelost, zodat de palliatieve 
zorg rondom het kind zo goed mogelijk geregeld 
is. Het netwerk komt 1 keer per 6 weken bij elkaar, in 
werkgroep-vormen en in vergaderingen, waarbij 
ingebrachte casuïstiek (door ouders en door 
werkgroep-leden) besproken wordt. Daarnaast 
krijgen netwerkleden scholing met betrekking tot 
kinderpalliatieve zorg en gespreksvaardigheden 
rondom stervensbegeleiding.
Dankzij de regionale dynamiek kunnen NIK-leden 
elkaar ook tussendoor raadplegen en adviseren. 
Het NIK streeft bovendien meer bekendheid 
na, opdat andere hulpverleners hun vraag op 
de juiste plek kunnen stellen. Zo bestaat er een 
landelijk informatienummer voor (huis)artsen, bij 
wie mogelijk specifieke kennis ontbreekt. Voor het 
netwerk is de input van ouders belangrijk, waarvoor 
met regelmaat een informatieavond wordt 
georganiseerd. Besproken wordt hier wat beter kan 
in de kinderpalliatieve zorg voor gezinnen en wat 
door ouders echt wordt gemist; vragen die altijd 
relevant blijven. Zigzag is zowel vertegenwoordigd in 
de stuurgroep als in de regionale NIK-werkgroep.  

BINKZ
De Branchevereniging Integrale Kindzorg behartigt 
en vertegenwoordigt de gemeen-schappelijke 
belangen van organisaties, die gespecialiseerde 
zorg/ondersteuning bieden - buiten het ziekenhuis - 
aan (ernstig) zieke kinderen en hun gezin.  
Zoals Zigzag.

BINKZ stimuleert deze organisaties om te 
ondernemen, te innoveren en te investeren  
in kwaliteit. 

De brancheorganisatie steunt alle netwerkpartners 
bij het leveren van goede integrale zorg 
aan cliënten en daarbij te voldoen aan de 
kwaliteitseisen van de beroepsvereniging, van de 
zorginkopers – cliënten, gemeenten, zorgkantoren 
en zorgverzekeraars – alsmede van het Ministerie 
van VWS. 

SIGRA (Commissie Kindzorg)
Naast brancheorganisatie BINKZ draagt ook 
onafhankelijke netwerkvereniging SIGRA bij aan de 
continue verbetering van samenhang, kwaliteit en 
efficiëntie van de gezondheidszorg en het welzijn 
van de mensen in ons werkgebied. Het is een 
centrum van gebundelde kennis en expertise.
In de praktijk streeft Sigra een organisatie-
overstijgend samenwerken na, op alle mogelijke 
vlakken in de zorg. Voor Zigzag is het een 
interessante ontmoetingsplek voor de ontwikkeling 
van nieuwe visies en resultaat- en toekomstgerichte 
samenwerking. 

Zigzag & Sizon (Samen in Zorg Nederland) 
Samen sta je sterker. Met die gedachte is vanuit de 
praktijk Sizon ontstaan, een landelijk netwerk lokaal 
georganiseerd, van en voor de groeiende groep 
kleinschalige specialistische zorgondernemingen in 
de GGZ, thuiszorg, Wmo, ZvW, Wlz en jeugdhulp. 
Gezamenlijk bestrijken ze het gehele vakgebied 
in de zorg, met name voor de jeugd en zij leveren 
daarin een belangrijk aandeel. 

Elke zorgonderneming binnen dit netwerk verwacht 
de komende tijd verder te groeien. Gezamenlijk 
kunnen ze nu een stevige stem laten 
horen binnen de sociale zorg. 

Sizon streeft het behoud van 
ieders eigen identiteit en 
specialisme na en daarmee 
de kwaliteit in de zorg, plus 
keuzevrijheid voor ouders.
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Zigzag 2019

in een vogelvlucht



Zigzag

Verpleegkundig en gespecialiseerd kinderdagverblijf 
Zigzag heeft twee vestigingen in Amsterdam 
en één vestiging in Hoorn. De organisatie 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)verpleegkundigen en pedagogisch 

medewerkers begeleidt de kinderen in 
kleinschalige groepen en waar nodig aanvullend 
in de thuissituatie. Eveneens wordt 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


