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1. Over ZorgWiel 
 
1.1 Inleiding 
 
Stichting Zorgwiel 
 
 

         									 															  
ZorgWiel           begeleidt             mensen met een                         in kleinschalige 
                                                         beperking                                     woningen                                     
    
 
Stichting ZorgWiel verleent zorg aan mensen met een verstandelijke of meervoudige 
beperking. De woonhuizen zijn klein en overzichtelijk. ZorgWiel is ontstaan uit 
contacten met ouders/familieleden van de bewoners. Deze ouders/familieleden 
hadden al een kleinschalig woonhuis voor hun familielid opgericht.  
De ouders/familieleden kregen steeds minder goed contact met grote 
zorginstellingen. Het was vaak niet mogelijk om goede zorg voor elke bewoner te 
leveren. De organisatiekosten waren erg hoog. Ook was het niet helemaal duidelijk 
hoe men dacht over de kleinschalige woonhuizen en hoeveel geld daarvoor te 
besteden was. ZorgWiel vindt dat kleinschalige woonhuizen waardevol zijn en kunnen 
blijven bestaan in de toekomst. Dit is een belangrijke taak van ZorgWiel. 
 
Zorgwiel werkt samen met iedereen: 
 
	

                            						  
Zorgwiel werkt       Bewoners        Familie                    Begeleiders       Vrijwilligers 
samen met: 
 
 
Deze groep mensen bij elkaar zijn de ‘pijlers’ van ZorgWiel. Die pijlers zitten ook in het 
logo van ZorgWiel.  
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Persoonlijk contact 
 

                                       
 Samen werken                  binnen een kleinschalige   openheid in alle 
                                              woning                                  kosten  
 
ZorgWiel vindt het belangrijk dat iedereen elkaar persoonlijk kent en makkelijk 
contact met elkaar kan maken. Hierbij past een kleine organisatie. En dat er openheid 
is over de organisatiekosten en de zorgkosten. ZorgWiel zorgt ervoor dat het 
beschikbare geld zoveel mogelijk in de woonhuizen worden ingezet. Dit is een 
belangrijk uitgangspunt van ZorgWiel. 
 
Start ZorgWiel 
 

	 														 																	 	
Start ZorgWiel                            Gezinshuis            én        Ons Huis 
In april 2015:                              Meiners Velp                    Uden 
  
In april 2015 is ZorgWiel gestart met zorgverlening in 2 kleinschalige woonhuizen. 
Gezinshuis Meiners in Velp en Ons Huis in Uden. In 2018 zijn dat er al 8 geworden. De 
woonhuizen staan in de regio Arnhem/Nijmegen, Noordoost-Brabant en  
Noord-Limburg en bieden een thuis aan totaal 80 bewoners.   
 
ZorgWiel heeft haar staf zo klein mogelijk gehouden. Er zijn vijf personen in werkzaam. 
 

                                                  
Directeur        Directrice          Manager zorg/     Medewerker          Stafondersteuner                                                                           
Bert Vedder   Sandra Simons kwaliteit                bedrijfsvoering     Aartje van Steenis                               
                                                    Herman de Jong   Jeanet Kerckhoffs         
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1.2 Kernwaarden 
 
Langdurige relaties 
 
 

                                        
Zorgwiel                 vast team van          in elk woonhuis        vertrouwensband met 
                                     medewerkers                                              ouders/familie 
 
ZorgWiel vindt het belangrijk dat een vast team van medewerkers de zorg verleent en 
zich voor langere tijd wil verbinden aan het woonhuis en haar bewoners. Zo kunnen 
de bewoners, hun ouders/familieleden en de begeleiders elkaar goed leren kennen. 
Zo wordt er vertrouwen opgebouwd. En iedereen kan daardoor makkelijker met 
elkaar omgaan.  Dit is een basisvoorwaarde voor Zorgwiel. 
 
Persoonlijk contact 
 

 
Aandacht voor 
elkaar 
 
ZorgWiel vindt persoonlijk contact tussen bewoners, ouders/familieleden, 
medewerkers, vrijwilligers en ook de stafleden heel erg belangrijk. Daardoor leert 
Iedereen elkaar kennen en neemt men elkaar serieus. Zo ontstaat er aandacht voor 
elkaar en voor de ‘kleine dingen’ in het leven.   
 
Inkomsten en uitgaven 

                             
Inkomsten      +                            Uitgaven   =                    besproken met ouders 
 
De inkomsten (het geld) en de uitgaven worden met ouders/familieleden besproken. 
Samen met ouders/familieleden maken wij afspraken waar het geld aan wordt 
uitgegeven. De bewoners ontvangen daarover informatie. De staf en medewerkers 
van ZorgWiel zijn verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken.  
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Lage organisatiekosten 
ZorgWiel is een kleine organisatie en geeft geen geld uit aan zaken die niet écht nodig 
zijn. ZorgWiel heeft een kleine Staf en heeft geen kantoorpanden. ZorgWiel besteedt 
minimaal tussen 85% en 90% van het geld aan de dagelijkse zorgverlening en 
begeleiding. Dat is met ouders/familieleden afgesproken. Zo blijft het mogelijk om 
zorg te verlenen in kleinschalige woonhuizen en deze in de toekomst te behouden. 
 
1.3 De organisatie  
 
De staf van ZorgWiel 
 

                                                  
Directeur        Directrice          Manager zorg/     Medewerker          Stafondersteuner                                                                           
Bert Vedder   Sandra Simons kwaliteit                bedrijfsvoering     Aartje van Steenis                               
                                                      Herman de Jong Jeanet Kerckhoffs         
                                                                                        
 
De teams in de woonhuizen  
 

             													  
Elk woonhuis                 vast team                     en teamleider  
 
Elk woonhuis heeft een vast team van medewerkers en een teamleider.  
 
De teamleider werkt ook mee in het woonhuis en heeft veel contact met de bewoners. 
Hij/zij is veel aanwezig en op de hoogte van wat er allemaal in huis en met iedereen 
gebeurt.



	 	
 
 
Maandelijks teamoverleg 
 

                                                 
Teamoverleg            soms met:                 iemand van de  
1x per maand                   Staf van ZorgWiel                                   
 
De teams in de woonhuizen hebben elke maand een teamoverleg. De teamleider is 
de voorzitter. Vaak is er ook iemand van de staf aanwezig bij het teamoverleg. 
 
De Raad van Toezicht 
 

         
 
De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen. Deze Raad adviseert en helpt de staf 
van ZorgWiel. De Raad van Toezicht vergadert ongeveer zes keer per jaar met de staf 
van ZorgWiel.  
 
Huiskameroverleg 
 

 
Huiskameroverleg 
1x in 6 weken 
 
Alle bewoners kunnen praten over wat er in hun woonhuis en binnen ZorgWiel 
gebeurt. Daarom is er elke zes weken een Huiskameroverleg in elk woonhuis.   



	 	
 
Bewonersraad 
 

                                     
Bewonersraad-     soms met           Stafleden 
vergadering 
 
Ook heeft ZorgWiel een Bewonersraad. Van bijna elk woonhuis is één bewoner lid van 
de Bewonersraad. Belangrijke vragen uit het Huiskameroverleg worden in de 
Bewonersraad besproken. De staf van ZorgWiel wordt vaak uitgenodigd om de 
Bewonersraad te vertellen wat er allemaal gebeurt binnen ZorgWiel. De 
Bewonersraad kan ook vragen stellen aan de Staf. Alles wat is besproken wordt weer 
aan de medebewoners doorgegeven.  
 
ZorgWiel-bewonersdag 
 

                 
Zoo Parc                          friet                             ijs                          muziek 
 
De Bewonersraad heeft gevraagd of ZorgWiel een ZorgWiel-bewonersdag zou kunnen 
organiseren. Hierdoor kunnen de bewoners van alle woonhuizen elkaar leren kennen. 
De Bewonersraad en de Staf vonden dat een goed idee. Ze hebben de eerste 
Bewonersdag binnen ZorgWiel georganiseerd. Ook heeft ZorgWiel gezorgd voor een 
‘luister-nieuwsbrief’ voor bewoners die de Nieuwsbrief van ZorgWiel niet kunnen 
lezen. 
 
Medewerkersraad 
 

 
Medewerkersraad 
 



	 	
 
ZorgWiel vindt het ook belangrijk dat medewerkers mee kunnen praten. Daarom is er 
een medewerkersraad opgericht in 2018. De medewerkersraad bestaat uit acht leden. 
Uit elk woonhuis een medewerker. De medewerkersraad vergadert minimaal vier keer 
per jaar. 
 
2. Bouwsteen 1: Zorg rond de individuele bewoner 
 
2.1 Mijn Plan, Mijn Doelen en Rapportage 
 

   									  
Mijn Plan met Doelen          Bespreking van doelen               Handtekeningen 
                                    
Iedere bewoner heeft een eigen digitaal bewonersdossier (Mijn Plan). Belangrijke 
doelen in de dagelijkse begeleiding van de bewoner worden hierin beschreven (Mijn 
Doelen). In Mijn Doelen wordt beschreven hoe deze doelen bereikt kunnen worden 
zoals de bewoner dat graag wil en nodig heeft. 
Eerst bespreekt de persoonlijk begeleider de doelen met de bewoner en meestal ook 
met zijn/haar ouders/wettelijke vertegenwoordiger. Wanneer iedereen het met 
elkaar eens is, zet iedereen zijn/haar handtekening op het handtekeningenformulier 
dat bij Mijn Plan en Mijn Doelen hoort.   
 
De persoonlijk begeleider zorgt ervoor dat alle medewerkers van het team goed op de 
hoogte zijn van de inhoud van Mijn Doelen. Alle medewerkers helpen mee om aan de 
doelen te werken schrijven dat op in het digitaal bewonersdossier. De persoonlijk 
begeleider bespreekt vier keer per jaar Mijn Doelen met de bewoner, waarvan twee 
keer per jaar met zijn/haar ouders/wettelijke vertegenwoordigers erbij. Telkens 
worden de Doelen bijgesteld en/of opnieuw vastgesteld.  
 
3. Bouwsteen 2: Bewonerstevredenheidsonderzoek 
    

								 																			 											  
       Zijn de bewoners:                             blij                          en     tevreden?   
 



	 	
 
3.1 Op welke manier? 
 
In het najaar 2016 organiseerde ZorgWiel een bewonerstevredenheidsonderzoek. Er 
is gebruik gemaakt van ‘Zeg het maar’. Dat is manier waarop collega-zorgaanbieder 
Stichting PSW (Pedagogisch Sociaal Werk) het heeft gedaan. ZorgWiel heeft dat 
overgenomen.  
 
3.2 De werkwijze 
 
ZorgWiel had 4 woonhuizen in 2016, met in totaal 38 bewoners.   
 

          
 
Het bewonerstevredenheidsonderzoek bestaat uit persoonlijke gesprekken 
(interviews) met bewoners en schriftelijke vragenlijsten voor ouders/wettelijke 
vertegenwoordigers.  In overleg hebben Gezinshuis Meiners en woonhuis De Strang 
(nog) niet deelgenomen aan het onderzoek. 							
	

							 			 
Interview  met          Tevreden? 
bewoners        
 
Bewoners die een interview konden geven of met begeleiding konden vertellen, 
hebben gesproken over de kwaliteit van leven en de zorgondersteuning.  Er zijn 17 
bewoners persoonlijk geïnterviewd in hun eigen appartement. De interviews zijn 
afgenomen door medewerkers (interviewers) die niet werken in het woonhuis van de 
bewoner, zodat de bewoner vrij kon antwoorden.  
De interviewers hadden allemaal ervaring in het omgaan met mensen met een 
verstandelijke beperking. Soms werden er pictogrammen gebruikt. 
Aan de ouders/belangenbehartigers van de bewoners zijn 33 vragenlijsten verstuurd. 
Daarvan kreeg ZorgWiel er 27 ingevuld terug. 
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3.3 Uitkomsten en conclusies 
 
Uitkomsten bewoners 

 
Bewoners zijn tevreden en blij met de zorg en ondersteuning 
 
In de interviews met bewoners zijn 24 vragen/aandachtspunten van zorg en 
ondersteuning besproken. Deze vragen zijn onderverdeeld over 5 rubrieken. 
De bewoners konden aangeven: tevreden, gaat wel, ontevreden, weet niet of niet van 
toepassing.  
 
De rubrieken zijn:    

• Ondersteuning en begeleiding (14 vragen) 
• Zorg en verzorging (3 vragen)  
• Kwaliteit van de organisatie en randvoorwaarden (4 vragen)  
• Begeleidingsplan/zorgafspraken (3 vragen)  
• Informatie en omgang met cliënten/ouders/verwanten (2 vragen) 

 
De scores per rubriek zijn:  

• Ondersteuning en begeleiding: 90,8% tevreden 
• Zorg en verzorging: 96% tevreden 
• Kwaliteit van de organisatie en randvoorwaarden: 81,6% tevreden 
• Begeleidingsplan/zorgafspraken: 64% tevreden; er is geen sprake van 

ontevredenheid, maar ruim 26% kon de vraag toen (nog) niet beantwoorden.  
• Informatie en omgang met cliënten/ouders/verwanten: 41% tevreden 

 
Uitkomsten ouders/belangenbehartigers  
 

      
Ouders/familieleden              heel              tevreden 
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Ouders/familie/belangenbehartigers hebben in dezelfde rubrieken schriftelijke 
vragen beantwoord vanuit de vraag: “Denkt u dat uw zoon, dochter, familielid 
tevreden is over”. Ouders gaven gemiddeld een 8,5 aan de zorgverlening in de 
woonhuizen van ZorgWiel.  
 
Onder ouders/familie/belangenbehartigers zijn de scores per rubriek:  
 

• Ondersteuning en begeleiding: 81% tevreden 
• Zorg en verzorging: 82% tevreden 
• Kwaliteit van de organisatie en randvoorwaarden: 78% tevreden  
• Begeleidingsplan/zorgafspraken: 69% tevreden 
• Informatie en omgang met cliënten/ouders/verwanten:  

82% tevreden 
 
Conclusies/voorstellen van ouders/belangenbehartigers:		
 

      									 																	 																																			 
In Mijn Plan: meer                      én meer pictogrammen          aandacht voor vervoers-                                                         
aandacht voor leerwensen                                                           problemen 
 
De resultaten zijn positief; de scores variëren van ruim voldoende tot zeer goed. 
Onderstaande voorstellen zijn besproken met de Bewonersraad: 

• In Mijn Plan/Mijn Doelen meer aandacht besteden aan de leerwensen van de 
bewoners.   

• Mijn Plan/Mijn Doelen in leesbare en begrijpelijke taal voor de bewoners 
schrijven. 

• Informatie van ZorgWiel in begrijpelijke taal aanbieden. Bijvoorbeeld met 
pictogrammen en/of video, film. 

• Het vervoersprobleem onder de aandacht brengen van 
dagbestedingsaanbieders en mogelijke oplossingen afstemmen. 

 
 
  



	 	

	 13	

 
4 Bouwsteen 3: Zelfreflecties (onderzoek) in Teams 
 

   																							 																					 																				 
Teamonderzoek                       is het team tevreden            in ieder woonhuis? 
 
Elk team van de woonhuizen heeft een teamreflectie (onderzoek) gehouden.  
Hierbij geeft ieder teamlid (medewerker) zijn mening over hoe alles gaat en wat er 
beter kan worden.  
Ieder woonhuis binnen ZorgWiel heeft een eigen sfeer. ZorgWiel vindt dat erg 
belangrijk en biedt juist ruimte voor verschillen per woonhuis. Er zijn ook dingen 
hetzelfde binnen de woonhuizen.  
 
4.1 Gemeenschappelijke conclusies  
 

						 						 						 		 	
Bewoners krijgen open contact        en met familie   en de staf                meeste geld          
onderling                                                                                                             wordt aan de                                    
meer aandacht                         zorg besteed 
                                                                                                                                                            

                        	
De teams zijn:                         tevreden! 
 
De kernwaarden: kleinschaligheid, langdurige relaties, persoonlijk contact en open 
dialoog, transparantie en lage organisatiekosten, zijn binnen ZorgWiel voelbaar voor 
iedereen: bewoners, hun ouders/familieleden, medewerkers en vrijwilligers.  
Open dialoog betekent met respect dingen eerlijk tegen elkaar durven en kunnen 
zeggen. Transparantie betekent dat ZorgWiel open is over wat zij doet, bijvoorbeeld 
met het geld voor de zorg. Waar blijft dat uit dat iedereen dat voelt: 
 
• De bewoners ervaren dankzij Mijn Plan en Mijn Doelen meer persoonlijke  

aandacht en betrokkenheid en maken steeds meer eigen keuzes.  
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• Medewerkers ervaren meer tijd en ruimte om persoonlijke aandacht en 
begeleiding te kunnen geven aan bewoners. Dat komt door de kleine organisatie. 

• Er worden door ZorgWiel meer uren ingezet, de medewerkers kunnen deze uren 
aan de bewoners besteden en er worden meer activiteiten georganiseerd voor 
bewoners. 

• Medewerkers vinden dat zij serieus en met respect voor elkaar en met 
ouders/familieleden overleggen. 

• Binnen ZorgWiel kennen we elkaar. Ook de stafleden kennen bewoners,  
medewerkers, ouder/familieleden en vrijwilligers bij de voornaam.  

• Medewerkers voelen zich geen nummer. De staf van ZorgWiel laat regelmatig  
waardering blijken.  

• Medewerkers hebben veel voor elkaar over. De onderlinge betrokkenheid en               
is groot. Ze waarderen de korte lijnen binnen de organisatie. 

• Er is ruimte voor ontwikkeling en scholing van de medewerkers. De staf neemt 
elke vraag serieus. 

• ZorgWiel zorgt ervoor dat het team elkaar aanvult en van elkaar kan leren. 
• Het vaste team kan bewoners goed aanvoelen en vlot handelen/begeleiden, 

waardoor de situatie voor de bewoner snel duidelijk en onder controle is.  
• Elk woonhuis biedt een veilige woonomgeving. 
• Medewerkers weten en waarderen hoe de organisatie en hun woonhuis 

financieel draait en waaraan het geld wordt besteed.  
 
Medewerkers hebben ook ideeën voor verbeteringen:                                      

            	               		
Goede teamsfeer      Mijn Plan/Doelen   Tevreden over               Vervoer dagbesteding 
behouden/groeien   begrijpelijker voor  deskundigen, beter      moet écht beter 
                                     bewoners maken   bereikbaar gewenst     
     
• Mijn Plan/Mijn Doelen beter ‘leesbaar’ maken voor bewoners (bijvoorbeeld door 

eenvoudiger tekst, pictogrammen, foto’s of luisterversies). 
• Behoefte aan een betere terugkoppeling over de gemaakte afspraken in Mijn 

Plan/Mijn Doelen door de Persoonlijk begeleider. 
• Sfeer en openheid binnen het team is heel erg belangrijk, en mag nog meer 

groeien.  
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• Tevreden over de bijdragen van AVG (arts) en gedragsdeskundigen. Zij zouden 

soms gemakkelijker beschikbaar kunnen zijn. 
• Aan het vervoer van en naar de dagbesteding ergeren veel bewoners en andere 

betrokkenen zich. Dit moet verbeteren. 



	 	
 

 

 
 
4.2 Ons Huis in Uden  
 
Ons Huis is in 2001 opgericht door de Vereniging van ouders Ons Huis 
Zorgverlening door ZorgWiel: Sinds 1-4-2015 
Aantal bewoners: 12 
Leeftijd bewoners: Varieert van 24 tot 54 jaar 
Aantal medewerkers: 19 
 
Kenmerken uit de teamreflectie: 

• Sinds ZorgWiel de zorgverlening biedt zijn er meer uren beschikbaar gekomen 
voor de dagelijkse zorg. Hierdoor is er meer individuele tijd en aandacht voor 
de bewoner, een ontspannen sfeer in het woonhuis en een lagere werkdruk. 
De bewoners zijn gebaat bij rust, reinheid en regelmaat. 

• Wij willen de afspraken van bewoners ook in hun eigen agenda schrijven. 
• Wij willen graag zo snel mogelijk met de nieuwe database van ZorgWiel aan de 

slag. Mijn Plan en Mijn Doelen kunnen daardoor beter worden aangepast. 
• De medewerkers hebben meer geleerd door de trainingen “Geef me de vijf”, 

“Omgaan met agressie” en “Ouder wordende cliënten”. 
• Doorgaan met het nemen van kleine stappen met ouders in het geven en 

nemen van vertrouwen; ook als het gaat om wat de bewoners zelf kunnen of 
kunnen leren. 

• Een plan maken voor een huis waar de bewoners in de toekomst ook goed 
kunnen wonen. Ons Huis heeft nu wat beperkingen, bijv. in de badkamers en 
door trappen. 

• Wij zijn diensten gaan afsluiten met tips en tops om elkaar te stimuleren en 
scherp te houden. 
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4.3 ’t Span in Nijmegen 
 
’t Span is in 2007 gestart en opgericht door de Vereniging van ouders ‘t Span 
Zorgverlening door ZorgWiel: Sinds 1-1-2106 
Aantal bewoners: 9 
Leeftijd bewoners varieert van 28 tot 34 jaar  
Aantal medewerkers: 17  
 
Kenmerken uit de teamreflectie: 

• De invoering van Mijn Plan is een grote verbetering. Er worden onder andere 
positieve doelen opgesteld en bewoners worden steeds meer betrokken bij 
het maken van hun eigen doelen. 

• De maatjes van bewoners hebben een grotere rol gekregen. Zij overleggen 
meer 1 op 1 hoe het met de bewoner gaat (onder andere ook voor elk 
teamoverleg), maken een goede planning en schrijven afspraken op in de 
agenda. 

• Wij voelen dat ouders goed voor ons willen zorgen. 
• Wij willen graag meer oog hebben voor bewoners die minder aandacht vragen. 
• In de begeleiding van bewoners soms wat meer op de achtergrond zijn en 

bewoners aansturen om elkaar meer te helpen. 
• Korter en beter vergaderen, afspraken beter vastleggen en de groepsapp 

bewuster gebruiken. 
• Het werken met en op de laptops beter regelen. 
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4.4 De Strang in Gendt 
 
De Strang is in 2007 van start gegaan, opgericht door de Stichting Woonvorm Gendt 
(stichting gevormd door ouders)  
Zorgverlening door ZorgWiel: sinds 1-5-2016 
Aantal bewoners: 12 
Leeftijd bewoners varieert van 26 tot 65 jaar 
Aantal medewerkers: 16  
 
Kenmerken uit de teamreflectie: 
Het team van de Strang heeft de teamreflectie uitgevoerd op basis van de brainwrite-
methode (opschrijven wat je in je gedachten hebt). Kenmerken uit de teamreflectie: 
 

• Met het nieuwe zorgplan Mijn Plan is een grote verbetering doorgevoerd, 
maar het plan kan nog beter worden afgestemd op de eigen (leer)wensen van 
de bewoner. 

• Voor een aantal bewoners is de methodiek van professor Dõsen toegepast. 
Hiermee wordt er vooral gekeken hoe bewoners zich emotioneel ontwikkelen. 

• De begeleiding werkt daardoor vanuit de ontwikkelingsbenadering. 
• Wij willen elk jaar met de bewoner in gesprek met als leidraad de domeinen 

van Schalock. Dat zijn acht levensgebieden die belangrijk zijn in het leven van 
ieder mens. 

• Invulling geven aan nieuwe vragen van bewoners naar meer contacten in de 
buurt of het vinden van een maatje of vrijwilliger.  

• Het werken met en op de laptops beter regelen. 
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4.5 De Blitz - Uden  
 
De Blitz is in 2005 opgericht door de Vereniging (van ouders) De Blitz.  
Zorgverlening door ZorgWiel: sinds 1-10-2016 
Aantal bewoners: 12 
Leeftijd bewoners varieert van 26 tot 44 jaar  
Aantal medewerkers: 23  
Kenmerken uit de teamreflectie: 

• Contact met ouders/familie verloopt zeer prettig; elk jaar organiseren we 
samen een feestweek voor de bewoners. 

• Wij organiseren twee keer per jaar een klinische les door en voor collega’s   
• Het teamproces (onder externe begeleiding) en personele veranderingen 

hebben de samenwerking binnen het team verbeterd. 
• De aanwezigheid van een meewerkend Teamleider binnen ZorgWiel vindt 

iedereen heel fijn en is écht een verbetering ten opzichte van de situatie onder 
de vorige zorgaanbieder 

• De toepassing van de Dõsen-methodiek (kijken hoe bewoners zich emotioneel 
ontwikkelen) en dat zorgvuldig met elkaar bespreken, helpt om meer 
bewoner-gericht te werken 

• Voor één bewoner hebben wij de vrijheidsbeperkende maatregel kunnen 
afbouwen, maar we hebben nog niet alle vrijheidsbeperkende maatregelen 
voor enkele bewoners goed beschreven 

• Wij willen meer aandacht besteden aan het verminderen van medicatiefouten 
en de afstemming daarover met de dagbesteding verbeteren  

• Wij willen onderling concrete afspraken maken over ieders bijdrage aan 
huishoudelijke taken in het woonhuis. 
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4.6 Ganzenvlucht - Gendt  
 
Ganzenvlucht is eind 2016 gestart door samenwerking tussen de Vereniging 
Woongroep Ganzenvlucht en ZorgWiel 
Zorgverlening door ZorgWiel: sinds 1-12-2016 
Aantal bewoners: 9 
Leeftijd bewoners varieert van 22 tot 65 jaar 
 
Kenmerken uit de teamreflectie: 

• Na de start in december 2016 hebben we de structuur van de dag en week met 
alle taken/afspraken van de bewoners uitgewerkt, zodat alle medewerkers 
kunnen terugvallen op deze structuur. 

• In onze manier van begeleiding is er veel ruimte voor sfeer, warmte, humor en 
verdieping in gesprekken. 

• Bijzondere momenten voor bewoners bereiden we voor in “Geef me de vijf” 
op het whiteboard. 

• Gedragsdeskundigen geven ons in het teamoverleg handreikingen voor de 
begeleidingsstijl voor bewoners. Dit heeft ook geleid tot specifieke 
behandelingstrajecten (bijv. psycho-educatie, auti-communicatie). 

• We hebben veel aandacht voor alle aspecten (domeinen van Schalock) van het 
leven van onze bewoners. Zo hebben we muziekles gerealiseerd, een huisband 
opgericht en bewoners begeleid naar kleinschalige en gevarieerde 
dagbesteding, die aansluit bij hun interesses. 

• De wisselwerking in het overleg met ouders over de beeldvorming en 
begeleidingsafspraken voor hun zoon of dochter kan nog verbeteren. 

• We denken na over manieren waarop wij kennis en ervaringen met onze 
bewoners beter kunnen delen. 

• De teamleider draagt gefaseerd inhoudelijke taken over aan de Persoonlijk 
begeleiders A. 
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4.7 Octopus – Sevenum 
 

 
 
Octopus is in 2007 ontstaan op initiatief van de Stichting Octopus (stichting van 
ouders van de acht bewoners)  
Zorgverlening door ZorgWiel: sinds 1-1-2017 
Aantal bewoners: 8 
Leeftijd bewoners: varieert van 23 tot 33 jaar 
Aantal medewerkers: 17  
 
Kenmerken uit de teamreflectie: 

• Ouders zijn zeer betrokken bij de intensieve zorg aan hun kwetsbare zoon of 
dochter en de samenwerking tussen ouders en medewerkers verloopt 
optimaal. 

• We hebben een stabiel team. Dat zorgt voor continuïteit en veel kennis 
rondom bewoners. 

• We leggen de lat in onze zorg op maat voor iedere bewoner bijzonder hoog, 
maar we moeten waken voor werk- en tijdsdruk. We gaan beter kijken naar 
het belang van elke afspraak en prioriteiten stellen. 

• We ervaren de inbreng van externen (AVG-arts, gedragsdeskundige, 
ergotherapeut) als zeer waardevol, onder andere in onze multi-displinaire) 
overleggen. 

• Er is heel veel informatie over de bewoners beschikbaar op verschillende 
plekken. Deze willen we beter ordenen en stroomlijnen. 

• We willen meer ruimte bieden voor elkaars visie en ideeën, collega’s 
uitnodigen om feedback te geven en elkaar meer probeerruimte geven. 

• We zouden graag meer tijd hebben om zaken rondom veiligheid binnen 
reguliere werktijden op orde te houden. 
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4.8. Gezinshuis Meiners 
 
Sinds 1994 wonen de zoons en dochters van Helmut en Marian Meiners samen in 
het ouderlijk huis. 
Zorgverlening door ZorgWiel sinds 1-4-2015 
Aantal bewoners: 5 
Leeftijd bewoners varieert van 43 tot 53 jaar 
Aantal medewerkers: 9  
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4.9 Villa Ramon 
 
Villa Ramon is in 2005 ontstaan op initiatief van de Vereniging Auxillium. In deze 
vereniging nemen de ouders/wettelijk vertegenwoordigers van de bewoners van 
Villa Ramon deel  
Zorgverlening door ZorgWiel sinds 1-1-2018 
Aantal bewoners: 13 
Leeftijd bewoners varieert van 24 tot 66 jaar 
Aantal medewerkers: 1 januari 2018 gestart met 9  
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5. Medewerkers-tevredenheidsonderzoek 
 

                       
Zijn de medewerkers              tevreden? 
 
5.1 Op welke manier? 
 
In het najaar van 2017 heeft ZorgWiel een medewerkers tevredenheidsonderzoek  
Laten uitvoeren. De medewerkers hebben via de computer een heleboel vragen 
beantwoord over hun werk en alles wat daarmee te maken heeft. 
 
5.2. Uitkomst en conclusies  
Het gemiddelde rapportcijfer bedraagt 8,3. Dit is een heel hoog cijfer. 
 

        	                   
Jaaa!                             de medewerkers zijn          heel tevreden 
 
De verdeling over de verschillende huizen is als volgt: 
Staf  9,0 
’t Span  8,9 
Octopus  8,9 
Gezinshuis 8,6 
De Strang 8,1 
Ons Huis  7.9 
Ganzenvlucht 7,8 
De Blitz 7,5 
 
De top 5 van wat medewerkers het belangrijkste vinden: 

• Vertrouwen hebben in direct leidinggevende     
• De communicatie met direct leidinggevende    
• Direct leidinggevende heeft vertrouwen in de medewerker  
• Ondersteund worden en hulp krijgen      
• De sfeer in het team        
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De top 5 van wat medewerkers heel goed vinden binnen ZorgWiel: 

• Vertrouwen hebben in de direct leidinggevende    
• De communicatie met de direct leidinggevende   
• Direct leidinggevende heeft vertrouwen in de medewerker   
• Loyaal zijn aan de organisatie       
• Dat het goed gaat met de organisatie      

 
De top 6 van wat medewerkers ook erg belangrijk vinden:  

• Als collega's zijn we open tegen elkaar      
• Als collega's zijn we eerlijk tegen elkaar     
• De sfeer in ons team is goed       
• We ondersteunen en helpen elkaar     
• Ik vind dat ik mijn werk goed doe   
• Op de werkvloer hebben we plezier met elkaar     

 
Eindconclusie: 

• Mooi eindresultaat     
• Hoge rapportcijfers 
• Punten die verbeterd kunnen worden scoren nog steeds hoog 

 
Waar is verbetering wenselijk:  

• Sfeer 
• Open en eerlijk tegen elkaar 
• Ik vind dat ik mijn werk goed doe 

 
Wat doet ZorgWiel met deze uitkomst? 
 
 

	 																										 															 	
 ZorgWiel                           zal de samenwerking       altijd ondersteunen  
                                            onder medewerkers              
 
Medewerkers hebben een samenvatting van het rapport ontvangen. De belangrijkste 
punten die verbeterd kunnen worden hebben te maken met de teams zelf. Dit kan 
voor elk team anders zijn. ZorgWiel wil de teams in elk woonhuis helpen bij de 
verbeteringen die zij zelf nodig vinden.  
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6. Interne toetsing  
 
6.1. Bewonersraad  

 
De bewonersraad heeft de kwaliteitsrapportage op 17 april 2018 
besproken. Daarbij is gebruik gemaakt van pictogrammen. De 
bewonersraad heeft de volgende aanvullingen gedaan. 
 
 
Bij de bespreking van Mijn Plan kan iedere bewoner kiezen om er wel, 
niet of gedeeltelijk bij te zijn. De Persoonlijk Begeleider A neemt de 
wens van de bewoner mee in de afspraken rond Mijn Plan. 
 
ZorgWiel biedt informatie in meer begrijpelijke taal, audio-video of 
pictovorm aan, maar besteedt ook meer aandacht aan bijdragen van 
bewoners in bijvoorbeeld de Nieuwsbrief. 
 

 
Tot slot herkent de Bewonersraad de kenmerken uit de reflectieverslagen van hun 
woonhuizen. 
 
6.2 Medewerkersraad  
 

            
Medewerkers-       ZorgWiel    persoonlijk  open over kosten 
raad vindt  
 
De medewerkersraad heeft de kwaliteitsrapportage besproken op 8 mei 2018.  
 
De kernwaarden van ZorgWiel worden volgens de Medewerkersraad echt in de 
praktijk gebracht. De Medewerkersraad vindt dat dit goed en duidelijk is beschreven. 
Zij zien het ook terug in de teamreflecties. 



	 	
 
 

            
Bij elkaar op bezoek   kennis en ervaring      vaste medewerkers 
gaan     uitwisselen  
   
De medewerkersraad heeft de volgende suggesties gedaan. 

• medewerkers willen graag kennis en ervaring uitwisselen door elkaar in de 
verschillende woonhuizen te bezoeken. 

• kijken hoe we een nog beter evenwicht kunnen bereiken tussen vaste 
medewerkers en invalkrachten (bijvoorbeeld in de vakanties of als er iemand 
ziek is). 

 
6.3 Raad van Toezicht  
 

      
 
De concept kwaliteitsrapportage is op 15 mei 2018 besproken met de Raad van 
Toezicht. De Raad van Toezicht heeft het rapport goedgekeurd. De inhoud van de 
kwaliteitsrapportage is herkenbaar en past goed bij ZorgWiel.  
 
7. De mening van organisaties buiten ZorgWiel 
 

               
Organisaties         alle aandacht naar     hoe kunnen mensen 
buiten ZorgWiel     woonhuizen       elkaar leren kennen 
 
Op 7 mei 2018 heeft ZorgWiel twee andere organisaties gevraagd wat zij vinden van 
de kwaliteitsrapportage. Dit waren De Zeeg in Arnhem en Wolbert Fysio in Uden. De 
Zeeg is een kleinschalige zorginstelling, die vergelijkbaar is met ZorgWiel. Wolbert 
Fysio is een fysiotherapeut die veel aandacht heeft voor verbetering van kwaliteit.  
ZorgWiel heeft goede ervaringen met Wolbert Fysio. 
 



	 	

	 28	

 
 
Het valt op dat alle aandacht van ZorgWiel uitgaat naar de acht verschillende 
woonhuizen. De Zeeg en Wolbert Fysio zien dat er veel ruimte is voor een eigen sfeer 
in ieder woonhuis. De Zeeg en Wolbert Fysio zien ook dat medewerkers zeer 
betrokken zijn bij het woonhuis waar zij werken, bij de bewoners en hun 
ouders/familie en het eigen team. Zij vragen zich wel af hoe ZorgWiel ervoor zorgt dat 
er ook eenheid is. Hoe zorgt ZorgWiel ervoor dat mensen elkaar leren kennen en 
makkelijk vragen aan elkaar kunnen stellen? ZorgWiel vindt dit heel belangrijk en is 
druk bezig met activiteiten waarbij mensen elkaar beter leren kennen. 

 
ZorgWiel heeft ook aan De Zeeg en Wolbert Fysio 
uitgelegd hoe zij omgaat met klachten en hoe zij zorgt 
voor veiligheid. Hierover waren verder geen vragen of 
opmerkingen.  
 

 
De Zeeg en Wolbert Fysio herkennen de kernwaarden van ZorgWiel en zien dat het 
hart van ZorgWiel in de woonhuizen ligt. Eén van hen nam afscheid met de woorden: 
“Jullie zijn een mooie organisatie!”. 
 

                                   


