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Nieuwsbrief Stichting ZorgWiel Nr. 18

Er is alweer een kwartaal voorbij! Na een prachtige (soms snikhete) zomer hebben we 
afgelopen maand met nieuwe energie weer veel activiteiten opgepakt binnen onze 

organisatie. U leest daarover in deze Nieuwsbrief, met natuurlijk ook weer leuke bijdragen 
van onze bewoners over hun (zomer)activiteiten. Veel lees- en kijkplezier. Wanneer u 
suggesties of ideeën hebt voor onze Nieuwsbrief, ontvangen we die natuurlijk graag.

 Onderweg naar 2020 – 5 jaar ZorgWiel
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Door de zomervakantie was het best lang geleden 
dat de Bewonersraad bij elkaar was geweest. 
Op 10 september hebben zij weer vergaderd in 
woonhuis De Boterbloem in Zeeland. Iris was 
verhinderd, verder was de raad compleet. Herman 
de Jong was namens de staf van ZorgWiel aanwezig. 
Er was natuurlijk veel te bespreken. Eerst werden 
de notulen van de vergadering van 21 mei 2019 
vastgesteld. Daarna alle andere agendapunten, 
waarover wij jullie graag vertellen. 
 
Het Duurzaamheidsspel
Een tijdje geleden heeft Herman in de Bewonersraad 
het duurzaamheidsspel laten zien. Als je dit spel 
speelt, leer je steeds beter om bewust om te gaan 
met eten, energie, de natuur en het klimaat. Jullie 
horen daar vast ook wel veel over op radio en tv. In 
het begin was er nog niet zoveel aandacht voor het 
spel, maar er komen steeds meer vragen en jullie 
zijn er enthousiast over. ZorgWiel heeft nu nog maar 
één spel, dat van het ene naar het andere woonhuis 
gaat. Daarom hebben we Herman gevraagd of er 
meer spellen kunnen komen. En direct al een goed 
bericht: de staf van ZorgWiel heeft besloten om 
meer duurzaamheidsspellen aan te schaffen.

Het Bewonerstevredenheidsonderzoek
In de vergadering van mei heeft Rinskje Molier van 
het LSR, het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap 
Cliëntenraden uitleg gegeven over het 
Bewonerstevredenheidsonderzoek binnen ZorgWiel. 
Ze heeft verteld hoe dit uitgevoerd wordt en welke 
vragen er worden gesteld.
Het onderzoek naar de tevredenheid onder de 
bewoners is begonnen. In september en oktober 
bespreken de persoonlijk begeleiders de vragen met 
alle bewoners, die aan het onderzoek mee willen 
doen. We noemen dat met een moeilijk woord: 
interviews. Voor de bewoners met een ernstige, 
meervoudige beperking worden de vragenlijsten 
besproken met de ouders of familieleden. De 
Bewonersraad hoopt dat iedereen meedoet, omdat 
we op deze manier samen met de staf van ZorgWiel 
kunnen bespreken wat er misschien nog beter kan 
in de woonhuizen. Het LSR maakt een rapport dat 
de Bewonersraad in november bespreekt met de 
staf. We zijn heel benieuwd wat eruit komt. 

De samenstelling van de Bewonersraad
Omdat de Bewonersraad nu al een tijd in dezelfde 
samenstelling bij elkaar komt, was de vraag van 

Van onze Bewonersraad (ook als luisterversie)

https://zorgwiel.nl/wp-content/uploads/2019/09/Rev_Zorgwiel.mp3
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Herman of het goed zou zijn, als er ook eens 
iemand anders van een woonhuis meedoet in de 
Bewonersraad. Dat is in een paar woonhuizen 
besproken en er staan opvolgers klaar als iemand 
van de huidige leden van de raad zou stoppen. 

Zorgkantoor van VGZ
De Zorgkantoren betalen de zorg en begeleiding 
die ZorgWiel geeft in de woonhuizen. Daarom 
willen zij ook graag weten of de zorg goed is en/
of de bewoners tevreden zijn. ZorgWiel maakt 
daarvoor ieder jaar een Kwaliteitsrapport. In de 
vergadering van mei is de Bewonersversie van het 
Kwaliteitsrapport besproken met de Bewonersraad. 
Ook hebben alle woonhuizen een paar boekwerkjes 
gekregen om het rapport te bespreken in het 
Huiskamer- of Bewonersoverleg.
Jessica Diepenhorst van het Zorgkantoor van VGZ 
wil daarom graag de volgende vergadering van 
onze Bewonersraad bijwonen om het rapport te 
bespreken. De Bewonersraad heeft geen bezwaar 
en Jessica is van harte welkom. 

Gezinshuis Meiners 
Vanuit het gezinshuis Meiners zit er geen bewoner 
in de Bewonersraad. Zij zouden het fijn vinden als 
de Bewonersraad een keer bij hen thuis in Velp zou 
willen vergaderen. De Bewonersraad vindt dit een 
goed idee en stelt voor om de eerste vergadering 
in 2020  te houden bij  Gezinshuis Meiners in Velp. 
We nemen het op in het vergaderschema van de 
Bewonersraad voor 2020.
 
Berichten vanuit de Huiskameroverleggen
Lisanne vertelt dat er in Ganzenvlucht een paar 
nieuwe begeleiders zijn komen werken. In Ons Huis 
zijn de huisregels besproken en er is op 1 september 
een ‘broers- en zussendag’ gehouden. Thomas is 
daar erg enthousiast over. In de woonhuizen ’t 
Span en De Blitz is een korte film gemaakt voor de 
website van ZorgWiel. Mensen die interesse hebben 
om in een woonhuis van ZorgWiel te wonen of te 
werken, krijgen door het filmpje een beeld van de 
sfeer en het dagelijks leven.

Dagjes-uit in 2019
In 2018 vond de eerste ZorgWieldag voor alle 
bewoners plaats. We doen dat samen met de staf 

van ZorgWiel iedere twee jaar. Daarom was er dit 
jaar voor ieder woonhuis geld om zelf een leuke 
activiteit te organiseren. De meeste woonhuizen 
hebben er enthousiast gebruik van gemaakt met 
voorbeelden als een dagje naar de Efteling, een 
huifkartocht, een gezellige barbecue, een excursie 
naar Panorama Mesdag of een bezoek aan het 
Omniversum. Een paar woonhuizen maken nog 
plannen. Maak er gebruik van, het kan nog tot eind 
dit jaar! 

ZorgWiel-dag 2020
We keken ook al vooruit naar de ZorgWiel-dag 2020. 
We moeten natuurlijk vroeg genoeg beginnen met 
de voorbereidingen. De Bewonersraad doet dat 
samen met de staf. Er kwamen al een paar ideeën, 
zoals een boottocht over de Maas, bowlen, een 
sportdag, een muziek-workshop, danswedstrijden, 
pizza’s maken, wedstrijden tussen personeelsleden 
en muziek van de band van Ganzenvlucht. De 
leden van de Bewonersraad gaan in de Huiskamer- 
of Bewonersoverleggen met hun huisgenoten 
bespreken wat zij leuk vinden en wat de ideeën zijn. 

Gastheer John aan het woord 
Het is de gewoonte dat de gastheer van het 
woonhuis iets vertelt. John Vollenberg woont nog 
niet zo lang in woonhuis De Boterbloem. Er wonen 
15 bewoners. Zij hebben nogal verschillende 
begeleidings- of ondersteuningsvragen. Soms maakt 
dat het wel wat lastig, zeker als je gezamenlijk 
dingen wil doen. De één vindt dat leuk, een andere 
bewoner soms niet en is meer op zichzelf. John is 
wel trots op wat er binnen De Boterbloem in korte 
tijd is bereikt. John werkt bij IBM in Oss. Hij heeft 
een hechte vriendengroep en heeft veel interesse in 
de Formule 1-races.

26 november komt de Bewonersraad weer bij 
elkaar. We praten dan over de plannen van ZorgWiel 
in 2020, de ZorgWiel-dag en Jessica Diepenhorst 
komt dan als gast.   

Klik op deze button om het bericht     
samen met uw bewoner te beluisteren.

https://zorgwiel.nl/wp-content/uploads/2019/09/Rev_Zorgwiel.mp3
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ZorgWiel is sinds de start in 2015 hard gegroeid:  
van 2 naar inmiddels 11 woonhuizen en al ongeveer 
130 medewerkers! Daardoor is ZorgWiel formeel 
verplicht om een Ondernemingsraad voor de mede-
werkers op te zetten. Hier hadden de medewerkers 
geen interesse in, vooral omdat de meesten tevreden 
en blij zijn. Dat is natuurlijk heel fijn om te horen, 
maar ZorgWiel vond dat er toch iets opgezet moest 
worden en kwam daarom met de ‘Medewerkersraad’. 
Door de naamsverandering kregen meer collega’s 
interesse en kon de Medewerkersraad van start gaan. 

Op 8 mei 2018 hebben we onze eerste vergadering 
van de Medewerkersraad gehad, waarbij iedereen 
nog even ‘de kat uit de boom keek’. De vergaderingen 
worden elke keer in een ander woonhuis gehouden. 
Het is leuk om te zien hoe verschillend de woon-
huizen zijn. 

Maar wat doen we daar nu allemaal in de Mede-
werkersraad?
Uit elk woonhuis neemt een medewerker deel aan 
de Medewerkersraad. Ook zijn Sandra (voorzitter), 
Bert, Herman en Jeanet (verslaglegging) aanwezig. 
We komen ongeveer vier keer per jaar bij elkaar 
om over allerlei onderwerpen te praten. Zo geeft 
de staf uitleg over allerlei zaken, zoals de begroting, 
het kwaliteitsrapport en  woonhuizen die nog bij 
ZorgWiel zullen aansluiten. Ook de medewerkers 

brengen onderwerpen in, zoals het hoge percentage 
(langdurig) verzuim in de woonhuizen dat in de 
meeste gevallen niet-werk gerelateerd is en wat 
we hieraan zouden kunnen doen. Hier komen dan 
ideeën uit, waar de staf weer mee aan de slag gaat.

Ook hebben we gesproken over de invulling van  
de Medewerkersraad en hoe die in de toekomst kan 
worden vormgegeven. In onze laatste vergadering 
hebben we het hier uitgebreid over gehad. Bijna 
iedereen was het erover eens dat we geen echte 
Ondernemingsraad willen worden. Voornamelijk 
omdat hier nog meer tijd in gaat zitten. We gaan 
liever op deze voet verder, waarbij de staf en 
medewerkers zaken op de agenda zetten en de 
medewerkers mee kunnen denken over kwesties  
op organisatieniveau. 
Ook is de Medewerkersraad goed voor een stukje 
verbinding tussen de verschillende woonhuizen.

Nu de Medewerkersraad ruim een jaar bezig is,  
leren de deelnemers elkaar steeds beter kennen, 
waardoor het ook een gezellige vergadering is. 
Tussendoor wordt er veel gelachen, maar uiteraard 
worden ook de serieuze zaken besproken.

namens de Medewerkersraad,
Daisy van Vliet, persoonlijk begeleider A De Blitz

Van onze Medewerkersraad  
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Er wordt weer onderzoek gedaan naar de tevreden-
heid onder de medewerkers van ZorgWiel. De laatste 
keer dat dit onderzoek is uitgevoerd is alweer 2 jaar 
geleden. Toen behaalde ZorgWiel een heel mooi 
resultaat. Veel collega’s hadden meegedaan aan het 
onderzoek en zij gaven ZorgWiel een heel hoge score. 
Daar waren wij natuurlijk heel blij mee, maar het 
betekent ook dat we flink ons best moeten doen 
om ervoor te zorgen dat iedereen tevreden blijft 
en dat dingen die nog beter zouden kunnen ook 
verbeterd worden. Daarom hebben wij de uitkomst 
van het vorige onderzoek besproken in het team van 
elk woonhuis en zijn wij aan de slag gegaan met de 
onderwerpen die de medewerkers het belangrijkst 
vinden. Wij zijn erg benieuwd hoe de collega’s daar 
nu tegenaan kijken en hoe zij hun werk bij ZorgWiel 
ervaren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhan-
kelijke organisatie, PreventPartner. Dit is dezelfde 
organisatie die het onderzoek de vorige keer ook heeft 
uitgevoerd. Op 20 september gaat het onderzoek 
van start en het duurt 2 tot 3 weken. Daarna maakt 
PreventPartner weer een rapport, waar de uitkomsten 
in staan.

In de volgende Nieuwsbrief zullen wij de uitkomsten 
van het onderzoek naar de tevredenheid onder mede-
werkers bekend maken. Wij hopen natuurlijk dat zoveel 
mogelijk medewerkers meedoen aan het onderzoek en 
dat de uitkomst net zo positief zal zijn als de vorige keer 
(of misschien zelfs nog een beetje beter). Maar we zijn 
ook benieuwd naar de mening van de collega’s over de 
zaken die zij graag willen verbeteren. Wordt vervolgd: 
wij wachten de uitkomst in spanning af!

Het lijkt erg vroeg, maar de teamleiders van ZorgWiel 
hebben al rond de zomerperiode de opleidingswensen 
voor 2020 besproken in hun team. Dat is nodig om de 
opleidingsplannen zorgvuldig te kunnen verwerken 
in onze Begroting 2020. We hechten veel waarde aan 
de ontwikkeling van onze medewerkers, zowel in 
teamverband als individueel.
Uit de opleidingsvragen blijkt dat de collega’s zich 
vooral laten leiden door de verandering in de 
zorgvragen van de bewoners om hen met nieuw 
opgedane kennis zo goed mogelijk te ondersteunen.  
Een terugkerend thema is ‘de ouder wordende 
bewoner’. De Medewerkersdag 2019 vindt nog plaats 
met een vervolg over de ‘Presentiebenadering’, maar 
het thema voor 2020 staat dus al vast: ’de ouder 
wordende bewoner’!

In september heeft ZorgWiel zich ook aangesloten bij 
de VGN-academie.  De VGN-academie is een 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Opleidingsprogramma 2020  
voor de medewerkers van ZorgWiel 
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onderdeel van de VGN, Vereniging Gehandicaptenzorg 
Nederland. De leeromgeving van de VGN-academie 
kent inmiddels 9 E-learningmodules, zoals Autisme, 
Gespreksvaardigheden en (ook binnen de VGN dus 
actueel) de Ouder wordende bewoner. Deze modules 
worden continu aangevuld met nieuwe, actuele 
opleidingsprogramma’s. Alle collega’s krijgen toegang 
tot dit leerportaal. Op deze manier kunnen zij worden 
ingeschreven voor verplichte modules. Daarnaast 
hebben zij de mogelijkheid om, in het kader van 
individuele ontwikkeling, modules te volgen waarin zij 
interesse hebben of zich meer in willen specialiseren.

Voor de praktische scholing maakt ZorgWiel 
voornamelijk gebruik van het aanbod van collega-
zorgaanbieder Cello. Dat blijft zo. 
Evenals vorig jaar is de Presentiebenadering het 
centrale thema tijdens de Medewerkersdag op
31 oktober aanstaande. Dit is een tweejarig 
opleidingstraject. Vanuit de kernwaarden van ZorgWiel 
vinden we de Presentiebenadering van groot belang. 
De teams van de woonhuizen volgen verspreid 
in 2019/2020 drie bijeenkomsten om zich verder 
te verdiepen in deze benadering in relatie tot de 
ondersteuningsvragen van de bewoners. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per 1 januari 2020 komen er wijzigingen in het 
verstrekken van hulpmiddelen. Nu worden de 
hulpmiddelen vanuit verschillende wetgeving 
toegekend en op verschillende manieren 
gefinancierd. Soms vanuit de Zorgverzekeringswet 
(ZVW), soms vanuit de Wet Langdurige Zorg 
(WLZ) en soms via de gemeenten vanuit de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Voor 
bewoners in een zorginstelling of een woonhuis, zoals 
binnen ZorgWiel, waren wij alleen verantwoordelijk 
voor hulpmiddelen als er voor de betrokken 
bewoner sprake was van zogeheten Verblijf inclusief 
behandeling. Dat geldt maar voor een beperkt aantal 
bewoners.

Vanaf 1 januari 2020 worden zorgaanbieders 
verantwoordelijk voor het aanvragen van 
mobiliteitshulpmiddelen en het voorzien in roerende 
voorzieningen voor alle bewoners die in een 
zorginstelling verblijven via de Wet Langdurige Zorg. 
Voor wat betreft hulpmiddelen komt het onderscheid 
Verblijf inclusief of exclusief behandeling te vervallen. 
Dat betekent dat alle bewoners in onze woonhuizen 
met deze nieuwe regeling te maken krijgen als zij 
hulpmiddelen nodig hebben. Het geldt niet voor de 
bewoners die op basis van een Persoonsgebonden 
budget (PGB) in een woonhuis wonen.

Wat zijn mobiliteitshulpmiddelen?
Mobiliteitshulpmiddelen zijn hulpmiddelen voor 
individueel gebruik waarmee bewoners zich binnen- 
en buitenshuis kunnen verplaatsen. Voorbeelden 
hiervan zijn aangepaste rolstoelen, aangepaste fietsen, 
aangepaste schoenen en rollators. Deze hulpmiddelen 
worden vanaf 1 januari niet meer geleverd vanuit de 
WMO, maar vanuit de WLZ. Het Zorgkantoor zal deze 
hulpmiddelen verstrekken.
Als een bewoner op 1 januari 2020 een 
mobiliteitsmiddel vanuit de WMO heeft, blijft de 
gemeente verantwoordelijk voor de reparaties, 
onderhoud en aanpassingen aan het mobiliteitsmiddel. 
Pas als dit middel aan vervanging toe is, kan een 
aanvraag worden gedaan bij het Zorgkantoor.  

Hulpmiddelen in de verblijfszorg 
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ZorgWiel regelt dan de aanvraag voor het 
mobiliteitsmiddel. De aanvraag wordt opgesteld door 
een gekwalificeerd ergo- of fysiotherapeut. We hebben 
afspraken met ergo- of fysiotherapeuten die deze 
aanvragen voor ons kunnen voorbereiden en indienen. 

Wat zijn roerende voorzieningen?
Roerende voorzieningen zijn hulpmiddelen voor zorg en 
wonen waar meer bewoners gebruik van kunnen maken. 
Het gaat dan onder andere om hoog-laagbedden, 
douchestoelen, douchebrancards en tilliften. Deze 
hulpmiddelen horen bij de inventaris van het woonhuis 
van de zorgaanbieder en vallen vanaf 1 januari 2020 
volledig onder de WLZ. Soms zijn deze hulpmiddelen nog 
geleverd via de WMO of de ZVW. In de woonhuizen van 
ZorgWiel is dat niet of nauwelijks van toepassing. 

Wat doet ZorgWiel in de voorbereiding op deze 
wijziging per 1 januari 2020?
We zijn druk bezig met de inventarisatie van alle 

mobiliteitshulpmiddelen en roerende voorzieningen in 
onze woonhuizen. Het is belangrijk zicht te hebben op 
welke middelen er zijn, wie de leverancier is en wie er 
verantwoordelijk is voor de reparaties, onderhoud en 
aanpassingen. 
Zodra dit duidelijk is, gaan we goede afspraken maken 
over (eventuele) overname van deze voorzieningen, de 
service en het onderhoud, zodat hier na 1 januari 2020 
geen onduidelijkheid over kan ontstaan.

Het is best een ingewikkelde materie. We hopen het 
zo duidelijk mogelijk te hebben uitgelegd, maar we 
kunnen ons voorstellen, dat er (individuele) vragen 
zijn, hoe het nu precies in elkaar zit voor uw zoon, 
dochter of familielid. De komende maanden vindt 
een aantal collectieve ouderoverleggen plaats. Daar 
is altijd een lid van de staf van Zorgwiel bij aanwezig. 
U kunt bij hem/haar dan zeker met uw vraag terecht. 
Ook is het mogelijk om via de mail uw vraag te stellen, 
dat kan via info@zorgwiel.nl

De medicatie-app wordt getest
In mei zijn de medewerkers van Ons Huis in Uden 
gestart met een pilot voor uitgifte van medicatie 
met behulp van een medicatie-app, de app van 
MediCheck. Aanleiding hiervoor was het signaal van de 
Commissie Melding Incidenten en Calamiteiten (MIC) 
dat het aantal meldingen rond medicatie-uitgifte niet 
structureel minder werd, ondanks de extra aandacht 
hiervoor in teamoverleggen. Het advies van de MIC-
commissie was om te onderzoeken hoe medicatie-
uitgifte mogelijk nog zorgvuldiger zou kunnen. Daarom 
zijn we op zoek gegaan naar een bruikbaar hulpmiddel 
en zijn we uitgekomen bij de app van MediCheck.  
Met de app van MediCheck is er rechtstreekse 
uitwisseling van informatie tussen de apotheek en het 
woonhuis. Binnen één oogopslag is de medewerker op 
de hoogte van het actuele medicatieoverzicht van een 
bewoner. Het toedienen van de medicatie wordt in 
de app direct digitaal geregistreerd. Daarmee worden 
vergissingen in de uitgifte duidelijk verminderd.

Bij evaluatie van de pilot met de medewerkers van Ons 
Huis waren er enthousiaste reacties. 

Danique van Doorn en Arnold van der Loop, 
persoonlijk begeleiders Ons Huis, waren daarbij 
aanwezig. Hun ervaringen:                                
“De start van MediCheck was goed. De app was na 
een week al volledig in gebruik en werkt erg prettig. Als 
voorbeeld werd genoemd, dat een bewoner oordruppels 
voorgeschreven had gekregen. Deze stonden direct goed 
vermeld in het medicatieoverzicht. Dit scheelt een hoop 
werk, want er hoeven geen documenten meer te worden 
aangemaakt. Ook de training was goed, er ontbrak geen 
informatie en als we nog vragen hadden, dan werden 
deze snel beantwoord door MediCheck. Het fijne aan de 
app is dat het veiliger en systematischer werkt, omdat de 
actuele medicatie rechtstreeks uit het apotheeksysteem 
wordt gestuurd. De positieve ervaring is, dat er nu minder 
contact nodig is met de apotheek, omdat alles al direct in 
het systeem staat.’’

De pilot krijgt nog een vervolg in De Strang in Gendt. 
Daarna wordt een besluit genomen over een verdere 
uitrol van de medicatie-app binnen ZorgWiel.
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Nieuwe woonhuizen in ontwikkeling
In eerdere nieuwsbrieven bent u geïnformeerd over 
woonhuizen die nog in ontwikkeling zijn. De Stichtingen 
of Verenigingen van ouders van deze wooninitiatieven 
hebben met ZorgWiel een intentieverklaring getekend 
om - zodra hun wooninitiatief is gerealiseerd - de zorg 
en begeleiding van ZorgWiel te betrekken. Toekomstige 
bewoners, hun ouders en familie staan soms te 
trappelen om van start te gaan, maar de realisatie van 
huisvesting duurt soms erg lang of gaat gepaard met 
de nodige procedurehobbels. Gelukkig kunnen we wat 
voortgang melden: 
• Afgelopen weken is begonnen met de bouw van 

De Vlinder in Schaijk. Het ziet ernaar uit dat we in 
de herfst van 2020 de 10 toekomstige bewoners in 
hun nieuwe appartementen mogen gaan verzorgen 
en begeleiden. 

• Stichting WoonDroom in Wijchen heeft de beoogde 
kavel aan de mooie Kasteellaan in Wijchen 
aangekocht. Wij feliciteren het stichtingsbestuur, 
de toekomstige bewoners en ouders/familieleden 
met deze belangrijke stap. We hopen dat de 
huisvestingsontwikkeling en vergunning daarvoor 
spoedig mag verlopen. Gedragskundigen van 
ZorgWiel zijn begonnen met een verdere verdieping 
in de zorgvragen van de huidige 10 toekomstige 
bewoners van WoonDroom. Dat is de basis om nog 
3 nieuwe bewoners voor WoonDroom te ‘werven’ in 
samenwerking met de Stichting van ouders.

• Stichting Majstro in Nijmegen verwacht 
komende maand duidelijkheid te krijgen van 
woningbouwvereniging Talis in Nijmegen over de 
haalbaarheid om hun woonhuis te realiseren in een 
nieuwe wijk in de gemeente Nijmegen (Lent). 

• Stichting Het Klavier in Uden overlegt begin oktober 
met de projectontwikkelaar en de omgeving 
(buurtdialoog) over de mogelijke bouw van hun 
woonhuis aan de Orgellaan in Uden.

• Voor het wooninitiatief van Stichting Uniek in Uden 
wordt met de betrokken huisvestingspartijen 
bekeken of realisatie kan worden versneld. Dat zou 
mogelijk kunnen door de bouw van het woonhuis 
los te koppelen van het gehele bouwplan op de 
betreffende locatie. 

We bieden nu zorg en begeleiding in 11 woon- en 
gezinshuizen. Daar komen er in een periode van 2 tot 
2,5 jaar dus nog 5 bij. Daarmee is ZorgWiel ‘volgroeid’ 
en gaan we niet verder uitbreiden.
We houden u op de hoogte van de voortgang.
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Een bijzondere dag in De Strang in Gendt 

Zaterdag 7 september was het feest in De Strang in 
Gendt. Zij vierden hun 12,5-jarig jubileum. En niet 
alleen feest voor de bewoners van woonhuis De Strang, 
maar ook voor de bewoners van de hele straat. Een 
buurtfeest, omdat de meeste bewoners er 12,5 jaar 
geleden gelijktijdig zijn komen wonen. 

Het feest was écht heel bijzonder omdat Jan Naterop 
(bewoner van De Strang), die ernstig ziek is geweest en 
nog in het UMC Radboud verblijft, deels bij het feest 
aanwezig kon zijn. De Stichting Ambulance Wens heeft 
Jan zijn grote wens in vervulling laten gaan. Hij kon het 
feest deels ‘live’ bijwonen.

De zus van Jan, Jacqueline Verhaegh deelt haar 
ervaringen met ons. 

“We waren al aan het brainstormen hoe Jan er toch een 
beetje bij kon zijn deze dag, bijv. door Skype  of Whatsapp 
bellen. Maar in een gesprek met verpleging kwam de 
wensambulance ter sprake en hebben zij de aanvraag 
voor Jan gedaan. Ongeveer een week van tevoren kregen 

we te horen dat de wensambulance door kon gaan. 
Echt goed nieuws! Jan had een aftekenlijst op zijn kamer 
hangen tot deze grote dag.  
Om ongeveer 14.00 uur was de wensambulance op de 
afdeling. Na overdracht en overplaatsen op de brancard 
gingen we richting Gendt. Jan vond het maar spannend 
onderweg. Bij aankomst was het mooi om te zien dat 
iedereen echt in afwachting was dat Jan ging komen. De 
nodige tranen maar zeker ook een grote lach, waren er 
ook deze middag. Iedereen wilde graag even praten met 
Jan. Een corsage, een cadeau, een liedje en muziek. Het 
was al met al wel veel drukte, maar zeer zeker de moeite 
waard. 
Iedereen die met de wensambulance mee gaat krijgt 
een ambulancebeer. Deze beer ligt nu elke dag bij Jan in 
bed. De corsage hangt nog aan de stang boven het bed. 
En vanuit het bed kan Jan een paar uitgeprinte foto’s 
zien hangen, als aandenken aan deze dag. Het was zeer 
vermoeiend voor Jan, hij had echt wel een paar dagen 
nodig om ervan bij te komen, maar dat was het zeker 
waard.
Mooi om te zien dat deze dag ‘het setje compleet’ was”.

Jan Naterop samen met de andere bewoners
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Leuke bijdragen en verhalen van een paar bewoners 

Sandra Reijers van De Boterbloem 
doet verslag van de uitstapjes- 
weken voor de bewoners van  
De Boterbloem.

“In de weken 32 en 33 (3 Augustus tot 17 Augustus) hebben 
we uistapjesweken bij de Boterbloem gehad. Dit doen we 
al enkele jaren. Zo bestaat het team van mensen die mee 
beslissen wat we gaan doen die weken uit enkele bewoners, 
ouders en/of familie en mensen van de begeleiding die zorg 
verlenen op de Boterbloem. Samen kijken ze wat mogelijk 
is en wat de maximale afstand voor de uitstapjes mag zijn. 
Dit is voordat de uitstapjes begonnen gebeurt. Zodat alles 
tijdens de uitsapjes goed geregeld was. Het zijn ieder jaar 
mooie weken met verschillende uitstapjes. Zo zijn we dit 
jaar zoal naar de Chinees geweest, hebben Tapas gegeten 
bij Ties in Wanrooij en een IVN wandeling in de Maashorst 
met een natuurgids die van alles vertelde over de natuur. 

De activiteiten waren erg divers dit jaar, van Kookworkshop 
tot Schildersworkshop en alles ertussen in. Een greep 
uit de activiteiten die we zoal gedaan hebben: Chinees 
gegeten bij het Paradijs in Uden, Schildersworkshop door 
een kunstenares, IVN Wandeling door een natuurgids, 
Pannenkoeken gegeten bij het Pannenkoekenhuis in Velp, 
Kookworkshop door begeleiderster Caroline, die overigens 
erg lekker en goed kan koken. Tapas eten in Wanrooij. 
Rondleiding bij een molen, die opvallend dichtbij ons in de 
buurt stond, en we waren er nog nooit geweest. En tot slot 
de friteskar, ik vergeet nog enkele activiteiten, maar dit is 
een greep uit de activiteiten.

Het is verbazingwekkend hoeveel activiteiten je eigenlijk 
kunt doen, zo dicht in je buurt bij je huis, daar denk je 
eigenlijk niet bij na. Maar rondom huis is er ook veel te zien 
en te beleven. 

Ik zelf vond persoonlijk de IVN wandeling het leukste, 
waarom? Omdat het lekker buiten is, in de natuur en je 
krijgt veel informatie over de natuur en dat is altijd wel 
leerzaam. Zo werk ik zelf op een zorgboerderij en vind het 
altijd fijn om te wandelen door de bossen, daar krijg ik 
althans altijd rust van in mijn hoofd. Helaas ging de IVN 
wandeling tijdens de uitstapjesweken niet door, omdat 
toen we zaten te lunchen regende het erg hard, nu heb 
ikzelf daar niet zoveel problemen mee. Maar andere 
mensen vonden dat minder fijn, dus werd er besloten om 
de data op te schuiven na een dag met mooi weer. Helaas 
bleek toen we dat data hadden verzet dat de zon begon 
te schijnen en het de hele middag is door gebleven, maar 
we hadden de wandeling immers al verzet.  Achteraf bleek 
dat het goed was dat we de wandeling hadden verzet 
wat twee weken later was het stralend weer, met de zon 
de scheen en heerlijk zomerse tempraturen. Het was dus 
een goed besluit om hem te verplaatsen. Hoewel het de 
oorspronkelijke middag droog was gebleven. 

Als afsluiting van de vakantieweken hebben we een 
friteskar gehad, hier was iedereen erg blij mee. Ik ook. We 
konden immers eten wat we wilde en zoveel als wat we 
wilde. De begeleiding was wel even bang dat mensen zich 
ziek zouden eten, maar dat was niet gebeurt. Het heeft 
iedereen erg goed gesmaakt de friteskar met verschillende 
soorten snacks, iedereen kon bestellen wat ze wilde. Ook 
hebben we dit middag als afsluiting nog een bingo gedaan. 
Met enkele mooie prijzen stonden ertussen. De bingo 
was niet helemaal op mij niveau, omdat we hem bij de 
autistensoos ook spelen en het er daar wat sneller aan 
toe gaat met getallen. Maar omdat niet iedereen hetzelfde 
is, ging het hier wat langzamer. Dat was niet erg, het 
was immers gezellig. Wel heb ik er een mooie bluetooth 
speaker aan overgehouden die ik mooi kan gebruiken voor 
mijn smartphone als ik muziek wil luisteren via Sportfy of 
Radio538 via de app.

Ik heb de uitstapjes al heel leuk ervaren en een mooie 
afwisseling van activiteiten. Voor mijn was de friteskar en 
de IVN wandeling het hoogtepunt.”

Sandra Reijers
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Madieke Burgers schreef ons  
over het dagje Efteling van de  
bewoners van Villa Ramon

“24 juni 2019 Dagje Efteling. Eindelijk was het zover, we 
gaan naar de Efteling, iedereen van de begeleiding op 
Romy na en Martijn was naar zeeland en Romy was al naar 
de Efteling geweest. Maar goed iedereen had er zin in later 
werd iedereen verdeeld in groepjes.

Voor ieder wat wils. Desi, Trees en Manon hadden de 
mensen voor de actie.
En Erik, Joke, Rianne p en Tonnie hadden een rustigere 
groep, later sloot Erik zich bij de rustigere groep aan. 
Yvonne, Rianne r, Celine hadden Gerie Nina Reinier

En het was heel warm DUS VEEL EN GOED DRINKEN!!!! Daar 
werd ook bij sommige streng opgelet.
We werden leuk ontvangen door een van de prinsessen. Wat 
ook leuk was is dat Jacqueline met ons mee ging. Sommige 

wouden nog een souvenirtje kopen moet kunnen. En niet 
iedereen ging overal in (hoeft ook niet is niet verplicht)

De ene groep ging in achtbanen, de andere groep ging naar 
het sprookjesbos en interne attracties, zoals droomvlucht 
fatamorgana treintje en de volgende groep ging ook in wat 
achtbanen.

Heen en terug was het nog wel een eindje rijden maar dat 
geeft niet. Het was een geslaagde dag, iedereen heeft volop 
genoten van deze dag. En daar gaat om toen we terug 
kwamen was de tafel al gedekt, Romy had slaapdienst en 
Larissa waren er toen niet want die waren de snacks halen 
dus we konden zo aanschuiven, we aten buiten. Iedereen 
was bekaf en zeker met de hitte. Kortom het was herhaling 
vatbaar.”

Foto Sandra Reijers

Leuke bijdragen en verhalen van een paar bewoners 

Villa Ramon – De Efteling
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Leuke bijdragen en verhalen van een paar bewoners 

“Ik heb een boekje met de routes van het Veluwe Zwerfpad. 
Dat is een route die 375 kilometer de hele Veluwe rond 
gaat, met Arnhem als start en eindpunt.
Op 20 april ben ik hieraan begonnen, en ik wil de route 
graag helemaal rond lopen.

Ik wandel altijd in een weekend, en dan ga ik altijd met een 
trein en bus naar het startpunt.
Omdat ik tot nu toe steeds verder naar het noorden toe 
aan het afdwalen ben kost het ook steeds meer tijd om 
bij het startpunt te komen. De afgelopen keer dat ik heb 
gelopen was ik 2 uur reistijd kwijt zowel heen als terug. Ik 
ben tot nu toe tot Elspeet gekomen, dat is ongeveer op de 
helft.

Ik moest toen in Elspeet zelfs via internet een bus 
reserveren om vanaf daar weer terug te kunnen komen. 
(Via Nunspeet, Utrecht, Arnhem, weer naar Elst)
En het volgende stuk wat ik wil gaan lopen is van Elspeet 
naar Vaassen, dat is ongeveer 26 kilometer.

Ik loop steeds ongeveer 20 kilometer per keer, soms iets 
meer, en soms ook iets minder.
En van de wandelingen maak ik ook steeds een film met 
muziek erbij.
Dit laat ik dan ook altijd aan anderen zien, en het is voor 
mijzelf ook leuk als herinnering.
Dit is iets wat ik altijd graag doe, het is voor mij veel 
ontspanning!”

“Woensdag 24 juli om 18.30 was de opening van de nieuwe 
tuin. Ik ben Hanneke en ik woon op de Strang. Ik vind de 
trampoline leuk. 

Tineke en Peter Ellerkamp, Jan en Ellen Verschoor zijn 
ouders en hebben heel hard gewerkt aan de trampoline en 
het gras. Ook begeleider Anja heeft aardig mee geholpen. 
O, ja en begeleider Ans heeft voor ons een schommelstoel 
gewonnen.”

Erik Broersen van Villa Ramon vertelt over zijn Veluwe Zwerfpad

Hanneke Hoedemaker laat ons iets horen en zien van de opening van 
de trampoline in de nieuwe tuin van De Strang

Hanneke op de trampoline

Opening tuin


