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Nieuwsbrief Stichting ZorgWiel Nr. 19

De Staf van Zorgwiel kijkt met een tevreden gevoel terug op 2019. We hebben veel mooie en 
gelukkige momenten met onze bewoners mogen beleven. We zijn trots op onze betrokken en 
vakbekwame medewerkers. De contacten met ouders en familieleden verliepen in een open 

sfeer, waarin onze dienstverlening gemakkelijk bespreekbaar is. Het was fijn om bij bijzondere 
gelegenheden vrijwilligers te ontmoeten. Er waren helaas ook verdrietige en ingrijpende 

gebeurtenissen voor bewoners, medewerkers en ouders/familieleden. Het is op die momenten 
hartverwarmend te ervaren dat we er voor elkaar zijn! Hartelijk dank voor ieders betekenisvolle 
bijdrage aan ons werk in het afgelopen jaar. We gaan in 2020 met nieuwe energie aan de slag 
met onze plannen. In deze Nieuwsbrief leest u daar in verschillende bijdragen meer over. We 

wensen u een fijne en gezellige Kerstperiode toe en vooral een gezond en gelukkig 2020!

Jeanet Kerckhoffs, Sandra Simons, Herman de Jong en Bert Vedder  

Veel nieuws dit keer van onze Bewonersraad. De Bewonersraad 
vergaderde op 26 november en had veel te bespreken. Iris van Villa 
Ramon en John van De Boterbloem konden er deze vergadering niet 
bij zijn. Er waren ook twee gasten van buiten ZorgWiel aanwezig, maar 
daarover hoor je straks meer. Iedere vergadering is er een rondje 
waarin de leden iets vertellen over de bijzonderheden in hun huis. 
Dit keer ging het vooral over de manier waarop er Sinterklaas wordt 
gevierd. In het ene woonhuis gaan ze met elkaar Chinees eten en in 
een ander woonhuis worden er lootjes getrokken en kopen bewoners 
iets voor elkaar, of de ouders/familieleden kopen een cadeautje voor 
hun zoon, dochter of familielid.

Veel nieuws vanuit onze Bewonersraad 

Klik op deze button 
om het bericht samen 
met uw bewoner te 
beluisteren.
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Jo van Tienoven, de vader van Thijs die in Ons Huis 
woont, was voor de laatste keer voorzitter. Dat 
vinden we natuurlijk allemaal heel jammer. Vanaf 
het begin heeft hij de Bewonersraad heel goed 
geholpen. Hij zorgde ervoor dat er altijd goed naar 
iedereen werd geluisterd en dat iedereen aan het 
woord kwam. Meestal was hij ook nog de chauffeur 
voor Eveline uit De Blitz en Thomas uit Ons Huis. 

Jo is heel druk met zijn werkzaamheden voor 
de zwemclub in Uden en heeft daarom niet 
voldoende tijd meer voor de Bewonersraad. 
Sandra heeft Jo bedankt voor al het werk dat hij 
voor de Bewonersraad heeft gedaan. Natuurlijk 
hoorde daar een afscheidscadeautje bij. Jo, ook 
via deze Nieuwsbrief: hartelijk dank! En Jo zelf had 
nog een klein aandenken voor alle leden van de 

Bewonersraad: een keycord van zijn zwemclub. 
Jo heeft de voorzittershamer aan Cor Kiers gegeven, 
omdat hij voorlopig voorzitter zal zijn van onze 
Bewonersraad. We vinden het fijn dat Cor deze 
taak op zich wil nemen. Volgend jaar gaat de 
Bewonersraad op zoek naar een nieuwe voorzitter. 

Jo van Tienoven nam afscheid

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

Bezoek van het Zorgkantoor 
Jessica Diepenhorst en Fieke Vermeer waren te gast.  
Ze hadden daarvoor een flinke reis gemaakt vanuit 
Tilburg naar Gendt om de Bewonersraad uit te 
leggen wat het Zorgkantoor allemaal doet.

Het Zorgkantoor werkt voor mensen die vaak hun 
hele leven verzorging of begeleiding nodig hebben, 
zoals de bewoners in de woonhuizen van ZorgWiel. 
Ze maken afspraken met zorgaanbieders, 
zoals ZorgWiel, zodat de zorg goed wordt 
geregeld. Het Zorgkantoor betaalt de 
zorgaanbieders daarvoor. Soms is het 
lastig voor het Zorgkantoor om alle zorg die 
nodig is te kunnen betalen. Zij moeten het geld 
dan zo goed mogelijk verdelen. 

Sommige mensen die zorg nodig hebben, willen 
daarvoor graag een Persoonsgebonden budget.  
Als die wens er is, regelt het Zorgkantoor dat.  
Deze mensen kunnen dan zelf kiezen hoe, van wie 
en waar zij zorg willen. Bij ZorgWiel zijn er ook drie 
woonhuizen met een Persoonsgebonden budget 
voor de bewoners: Ons Huis in Uden, ’t Span in 
Nijmegen en De Boterbloem in Zeeland. 

Het Zorgkantoor maakt afspraken met grote en 
kleine zorginstellingen. Het Zorgkantoor vindt het 

belangrijk dat mensen kunnen kiezen uit verschillende 
zorgaanbieders. Ook kijkt het Zorgkantoor of de kwaliteit 
van de zorg goed is. De zorgaanbieders stellen daarvoor 
jaarlijks een Kwaliteitsrapport op. Dat rapport wordt 
besproken tussen het Zorgkantoor en de zorgaanbieder. 
Het Zorgkantoor vindt het belangrijk dat er goed wordt 
geluisterd naar bewoners en hun familie, krijgt iedereen 

voldoende aandacht, wat gaat er goed 
en wat kan beter. Maar ook als er fouten 
worden gemaakt, dat we daarvan leren om 
die dan in de toekomst niet weer te maken. 

Tot slot vindt het Zorgkantoor het belangrijk 
dat mensen niet te lang op zorg hoeven te 

wachten. Over al deze zaken is er vaak contact of 
een gesprek tussen het Zorgkantoor en onder andere 

ZorgWiel. 

We vonden het fijn dat Jessica en Fieke ons hierover 
hebben verteld. Het is nu zeker wat duidelijker 
geworden wat het Zorgkantoor voor ons betekent. 
Jessica en Fieke hebben hun verhaal verteld aan 
de hand van afbeeldingen. Als jullie deze willen 
bekijken, kan dat via de website van ZorgWiel.

Cor Kies Jo van Tienoven
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ZorgWiel maakt ieder jaar een plan 
voor het nieuwe jaar. Sandra heeft ons, 
aan de hand van pictogrammen, de 
belangrijkste zaken voor 2020 verteld.

ZorgWiel heeft nu elf woonhuizen en daar komen er de 
komende twee/drie jaar nog vijf bij.
De Vlinder in Schaijk: dit huis wordt nu gebouwd en is 
na de zomer van 2020 klaar. 
’t Klavier in Uden: dit huis wordt volgend jaar gebouwd. 
WoonDroom in Wijchen: dit huis wordt misschien 
volgend jaar ook gebouwd. 
Majstro in Nijmegen en Uniek in Uden: deze huizen 
worden later gebouwd. Als deze huizen klaar zijn, 
komen er geen nieuwe woonhuizen meer bij. ZorgWiel 
wil niet te groot worden, zodat we elkaar allemaal 
blijven kennen en aandacht houden voor elkaar!

Aan het einde van dit jaar wordt de uitslag van  
het Bewonerstevredenheidsonderzoek bekendgemaakt. 
De afgelopen maanden hebben de persoonlijk 
begeleiders de vragenlijst besproken en ingevuld  
met de bewoners. In de eerste vergadering van 2020 
wordt de uitslag met de Bewonersraad besproken en 
bekijken we samen wat we misschien nog beter kunnen 

doen binnen ZorgWiel. We zijn 
benieuwd!  
 
Voor onze bewoners blijven 
we luisterversies van de 
Nieuwsbrief maken, zodat 
iedereen goed op de hoogte 
blijft van waar we mee bezig 
zijn. We zullen een paar stukken 
die moeilijk te lezen zijn voor bewoners, 
zoals de Klachtenregeling en de Gedragscode, 
begrijpelijker maken en opschrijven voor jullie.

Van de woonhuizen De Strang, Villa 
Ramon en geWoon maken we volgend 
jaar een kort filmpje voor op onze 
website. We merken dat medewerkers, 
die bij ZorgWiel willen komen werken, 

eerst graag iets willen zien over het dagelijks leven in 
de woonhuizen. Dat kan dus door de filmpjes van onze 
woonhuizen op de website van ZorgWiel. Een paar 
maanden geleden is er zo’n nieuw filmpje van De Blitz op 
de site gekomen. Iedereen vindt die heel mooi!

Ook gaat de Bewonersraad nadenken over een nieuwe 
voorzitter en bekijken we of het mogelijk is om in de 
toekomst op zaterdagen te vergaderen. Verder is het plan 

De plannen van ZorgWiel in 2020

https://zorgwiel.nl/wp-content/uploads/2019/12/03-Nieuwsbrief-nr-19-Deel-3-Final.mp3


ZorgWiel  •  Hatertseveldweg 303  •  6532 XS Nijmegen  •  Tel 06 5062 7655  •  info@zorgwiel.nl
www.zorgwiel.nl

dat in ieder woonhuis een begeleider gaat samenwerken 
met het lid van de Bewonersraad. Dit houdt in dat de 
vergadering samen wordt voorbereid en ervoor wordt 
gezorgd dat de notulen goed worden besproken in het 
Huiskamer- of Bewonersoverleg.
Tot slot was er nog een speciale verrassing. In de 
vorige vergadering van de Bewonersraad kwamen er 
zoveel leuke en spontane ideetjes voor de ZorgWiel-
dag in 2020, dat we samen met de Bewonersraad een 
ZorgWiel-weekend gaan organiseren. We doen dat ook, 
omdat ZorgWiel in 2020 vijf jaar bestaat en dat is reden 
voor een extra feestje toch? 
De datum is al bekend: van vrijdagmiddag 5 juni tot 
zondagochtend 7 juni. Cor Kiers komt in januari of 
februari bij jullie in het Bewoners- of Huiskameroverleg 
om uitleg te geven over het programma.
De staf van ZorgWiel heeft er heel veel zin in om dat 
weekend samen met de Bewonersraad voor te bereiden 
en met jullie feest te vieren in dat weekend! 

Verder heeft de Bewonersraad uitleg   
gekregen over het geld dat ZorgWiel in
2020 krijgt voor de zorg die we iedere  
dag bieden en hoe dat geld wordt besteed. 

Geld

Begeleiding Eten Huis Verwarming

Samenwerking met Koninklijke Visio

Veel mensen met een verstandelijke beperking, 
hebben ook een visuele beperking. Uit onderzoek 
blijkt dat 2% procent van de totale bevolking een 
visuele beperking heeft. Bij mensen met een 
verstandelijke beperking is dat cijfer veel hoger: 
minimaal 25%! Dit komt niet altijd duidelijk naar 
voren. Het kan zijn dat een bewoner door zijn visuele 
beperking minder goed functioneert of angstig 
gedrag vertoont. De bewoner kan de wereld om zich 
heen dan nog moeilijker begrijpen.

Op basis van deze gegevens mogen we aannemen 
dat er ook binnen ZorgWiel bewoners zijn die een 
mindere of beperkte visus hebben. Deze kan hen 
belemmeren in hun dagelijks leven. Alle reden om 
een samenwerking met Koninklijke Visio aan te gaan.

Koninklijke Visio is een Nederlands expertisecentrum, 
met een vestiging in Nijmegen, voor onderwijs, 
zorg en dienstverlening voor mensen met een 
visuele beperking. Samen met medewerkers van 
Koninklijke Visio wordt in het woonhuis gekeken 
wat de bewoner met een visusprobleem wél kan. 
Hoe kunnen de mogelijkheden van de bewoner 
worden vergroot? En wat kan de begeleiding daarin 

betekenen? Vaak zijn er moeilijke vragen waar 
ouders, verzorgers of begeleiders antwoord op 
zoeken. Visio biedt ondersteuning met onderzoek en 
advies. De vragen of problemen van begeleiders of 
ouders/belangenbehartigers zijn het uitgangspunt. 
Visio werkt met behulp van observatie, video-
interactiebegeleiding en teamscholing. Aan de hand 
hiervan wordt de eigen kracht van de bewoner en het 
team versterkt.
In september hebben de teamleiders en staf van 
ZorgWiel aan den lijve ondervonden wat het betekent 
een beperkte visus te hebben. Zij kregen een 
indrukwekkende workshop van twee medewerkers van 
Koninklijke Visio. Ook het aansluitende bezoek aan het 
muZIEum in Nijmegen was confronterend. Het muZIEum 
is een museum in Nijmegen dat bezoekers laat ervaren 
wat het is om te leven met een visuele beperking. Je 
wordt er rondgeleid door begeleiders met een visuele 
beperking. Een heel bijzondere ervaring!  Een bezoek is 
zeker aan te bevelen.
Als er binnen een woonhuis twijfels zijn over de visus van 
een bewoner kan Koninklijke Visio worden ingeschakeld 
voor nader onderzoek en advies. De teamleider van het 
woonhuis van uw zoon, dochter of familielid, of Herman 
de Jong geeft graag meer informatie.

Klik op deze button om het bericht     
samen met uw bewoner te beluisteren.
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Op donderdag 31 oktober hadden wij alweer onze 
derde themadag voor medewerkers. Dit keer waren 
wij te gast bij de Heische Hoeve in het Brabantse 
Loosbroek. 

Een jaar geleden, op onze vorige themadag 
voor medewerkers, hebben Yvon van Noort 
en Judith Leest van Stichting Presentie de 
Presentiebenadering geïntroduceerd. Zoals jullie in 
eerdere nieuwsbrieven hebben kunnen lezen, past 
deze benadering heel goed bij de kernwaarden van 
ZorgWiel.
Vorig jaar was voor velen een eerste kennismaking, 
maar onze medewerkers hebben er het afgelopen 
jaar in hun teams hard aan gewerkt en waren nu 
toe aan verdieping. Het ochtendprogramma werd 
daarom weer verzorgd door Stichting Presentie; dit 
keer door Yvon van Noort en Jan den Bakker. 

Het thema van dit jaar was: “klein kijken”. Yvon had 
gevraagd of enkele medewerkers voorbeelden van 
“klein kijken” of momenten waarop zij dachten: “Ja, 
hiervoor ben ik in de zorg gaan werken!” wilden 
delen. Deze voorbeelden werden door Yvon 
verwerkt in de presentatie, zodat we direct een link 
kunnen leggen met ervaringen van medewerkers 
in de dagelijkse praktijk. Trees Cuppen van Villa 
Ramon, Manfred Vennik van ’t Span, Trudy Vervoort 
en Marjo van Schijndel van De Boterbloem en Cindy 
Austen van Octopus hebben hun ervaringen die 
ochtend gedeeld. Ze hebben stuk voor stuk veel 
indruk gemaakt. Trees, Manfred, Trudy, Marjo en 
Cindy: hartelijk bedankt voor jullie mooie bijdragen! 
Het prachtige verhaal van Cindy kunnen jullie 
allemaal lezen in deze nieuwsbrief.
 
Na de lunch was het traditiegetrouw tijd 
voor ontspanning. Er waren vier workshops 
georganiseerd, waaruit iedereen er één kon kiezen: 
een meerkamp, GPS-tocht, mosterd maken en een  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Themadag medewerkers:  
Klein kijken
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whiskey workshop. Als klap op de vuurpijl werd 
deze leerzame en gezellige dag afgesloten met een 
spetterend optreden van de ZDF Superstars. Eén 
van deze superstars is onze  eigen Kim Verrijth 
van Octopus. Wij kijken terug op een boeiende 
en veelzijdige dag; dit keer echt voor en door 
medewerkers. Iedereen hartelijk dank voor zijn of 
haar aanwezigheid en inzet!

Twee leden van onze Raad van Toezicht, 
Carla Janssen en Wim Prins, woonden het 
ochtendprogramma van de Medewerkersdag bij. 
Zij waren onder de indruk. De bedankbrief van 
Wim Prins delen we graag met onze collega’s:

“Wellicht kunt u zich voorstellen dat ik even heb 
moeten zoeken naar een juiste wijze om u allen aan te 
geven hoe ik deze Medewerkersdag heb ervaren. Sta 
mij toe dat ik mijn gevoelens daarbij met u deel.

Tijdens een prima op ons dagelijks werk gerichte 
presentatie van Yvon van Noort en Jan den Bakker 
heb ik met veel genoegen het geheel ervaren als 

duidelijk, herkenbaar en vooral zeer toegesneden op 
onze dagelijkse interactie met de bewoners van de 
verschillende woonhuizen.

Tijdens het luisteren realiseerde ik mij dat ik eigenlijk 
continue met een verschillende pet naar datgene wat 
ons werd aangereikt zat te luisteren en wel enerzijds 
vanuit mijn functie in de Raad van Toezicht en 
anderzijds als vader van een verstandelijk beperkte 
dochter van 49 jaar.
Nogmaals de presentatie was goed, maar de 
presentaties van Marjo en Trudy en die van Cindy 
waren voor mij de parels van de ochtend. Deze 
vervulden mij met enorme trots op het feit dat wij 
mensen aan ons hebben weten te verbinden die zo 
ontzettend goed gericht zijn op onze bewoners, onze 
kinderen.

Namens de Raad van Toezicht spreek ik zonder enige 
terughouding die trots uit en dank ik jullie allen 
voor jullie geweldige inzet die door jullie collega’s zo 
voortreffelijk tot uitdrukking is gebracht”.



ZorgWiel  •  Hatertseveldweg 303  •  6532 XS Nijmegen  •  Tel 06 5062 7655  •  info@zorgwiel.nl
www.zorgwiel.nl

“Klein kijken”
Je bent zoals je bent, je bent uniek en ik kijk graag 
naar jou. Door naar jou te kijken probeer ik jou ook te 
begrijpen. Maar begrijp ik jou wel goed?
Voel je echt wel wat ik denk aan jou te kunnen aflezen. Je 
kunt het me niet vertellen 
Dus kijk ik naar jou, ik kijk heel klein naar jou.
Ik probeer je lichaamstaal, je geluidjes, je mimiek af 
te lezen, de signalen die jij geeft te begrijpen en jou de 
zorg te geven die je nodig hebt. Die jij op dat moment, 
op jouw manier van mij vraagt. Maar begrijp ik jou wel 
goed?

IK ZIE JOU WEL….
Hey mooie meid, ik zie jou wel staan.
Eigenlijk moet ik zeggen, ik zie jou wel zitten.
Zittend in je rolstoel kijk je starend voor je uit.
Wat gaat er in je om, waar denk je aan, hoe voel je je?
Je bent verzonken in je eigen wereld, dat denk ik aan je 
te zien tenminste.
Je lijkt niet bezig te zijn met de dingen om je heen.
Terwijl ik naar je kijk zie ik dat je schrikt van een 
onverwacht geluid, een medebewoner die iets op de 
grond laat vallen.
Het overkomt je en je kunt er niets aan doen. Het is te 
onvoorspelbaar.
Ik loop naar jou toe, ga voor je staan en zak door mijn 
knieën, zodat je mij kunt zien.
Ik raak je aan, zodat je ons contact kunt voelen. Ik geef 
jou de tijd en dan richt jij je hoofd op. 
Je maakt oogcontact, maar kijkt nog wat beduusd van 
het schrikmoment zojuist.
Het is je overkomen.
Ik begin zachtjes tegen jou te praten, terwijl jij soms 
weg kijkt van mij, maar ‘t oogcontact vervolgens ook 
weer herstelt. Je kijkt nog steeds wat verschrikt, wat 
gespannen. Je lijkt te luisteren naar wat ik zeg, maar of 
je het helemaal begrijpt…? Vind je het fijn dat ik dicht 

bij je ben? Ik verwacht dat je mijn nabijheid wel kunt 
accepteren, dat je het prettig vindt dat ik er voor jou ben. 
Je bent alert en ik zie dat er langzaam weer een rustiger 
blik in je ogen verschijnt. 

Hey mooie meid, ik zie jou wel zitten.
Het is zaterdagochtend, de muziektherapeut speelt een 
liedje op zijn gitaar.
Een groep bewoners geniet elk op zijn eigen manier. 
Maar voor jou is de bedrijvigheid te ver weg, het lijkt je 
niet te raken, tenminste…..dat denk ik aan jou te kunnen 
zien. Langzaam zak je dan ook weg in je eigen wereldje. 
Dan is het even stil. Hij, de muziektherapeut kijkt naar 
jou, hij ziet jou ook! Met de Afrikaanse fluit in zijn hand 
loopt hij naar je toe. 
Hij spreekt je aan en gaat naast jou zitten. Er klinkt een 
mooie deun, vlak bij jou, je voelt de trillingen van het 
ritme en na een tijdje kijk je op. Je ogen kijken naar de 
fluit, naar waar het geluid vandaag komt. 
Zo te zien vind je dit fijn, je blik is ontspannen, je 
aandacht weer helemaal daar, je lijkt te genieten van de 
klanken en de nabijheid van een ander.

Hey mooie meid, ik zie jou wel zitten.
In je eigen wereldje. Alles wat om je heen gebeurt 
overkomt je.
Je hebt er geen, nou ja heel weinig, invloed op. 
Jij bent afhankelijk van mij, van mijn collega’s. 
Ja, wij zien jou allemaal en kijken graag naar jou. 

Door naar jou te kijken proberen wij jou zo goed 
mogelijk te begrijpen.
Praten kun je niet. Alleen met enkele geluidjes, je 
lichaamshouding en met je mimiek kun je ons “vertellen” 
hoe jij je voelt.
Weet je.. Juist dáárom proberen wij zo goed mogelijk 
naar jou te kijken. Zodat we je kunnen begrijpen en 
kunnen aansluiten aan jouw behoeften, aan wat jij nodig 
hebt van ons. We doen allemaal zo ons best, zódát we je 
kunnen helpen en zodat we jou kunnen laten genieten 
van elke dag!  Maar lieve meid, vergeef het ons als we 
het een keer verkeerd inschatten, want tjee, wat is dat 
klein kijken en ik bedoel dan vooral, wat is het inschatten 
van jouw gevoel en wat jij van mij vraagt soms lastig! 
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Vanuit onze Medewerkersraad
26 November is de Medewerkersraad weer bij elkaar 
geweest. Zij hebben onder andere gesproken over 
de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans die 
per 1 januari 2020 van start gaat. Dit houdt in dat er 
voor medewerkers met een oproep- of een tijdelijk 
contract hogere sociale lasten moeten worden 
betaald. Dit is voor ZorgWiel aanleiding geweest om 
voor de woonhuizen in de regio Arnhem-Nijmegen en 
Noordoost-Brabant twee kleine ‘flexpools’ samen te 
stellen. De medewerkers van deze pool hebben een 
vast contract met onze stichting en zijn flexibel in te 
zetten in twee of drie woonhuizen in genoemde regio’s. 

Het Jaarplan 2020 is toegelicht en er is uitleg gegeven 
over de Begroting 2020. Er is een nieuwe CAO 
Gehandicaptenzorg 2020-2021 afgesloten met een 
aanzienlijke salarisverbetering voor de medewerkers. 
Dat is natuurlijk fijn, maar dat had natuurlijk effect 
op de Begroting 2020. Ten slotte is besproken 
dat ZorgWiel het binnenkort mogelijk maakt dat 
medewerkers kunnen gaan sporten met korting. In 
januari krijgt iedereen daar meer informatie over. 

Een kijkje in de keuken….
Jullie vragen je misschien wel eens af hoe sommige 
‘bedrijfsvoeringszaken’ geregeld worden binnen ZorgWiel. 
Het leek me daarom leuk jullie een kijkje in de keuken te 
geven bij de keuze en aanschaf van het kerstpakket, dat 
collega’s en vrijwilligers inmiddels hebben ontvangen. 
De voorbereidingen beginnen al een aantal maanden 
voor de kerst. Eerst bedenken we hoe we het dit jaar 
willen aanpakken, rekening houdend met het beschikbare 
budget. Elk jaar helpen twee medewerkers met het 
uitzoeken van het kerstpakket. Dit jaar waren dat Femke 
Derks (geWoon) en Raoul Cremers (Ganzenvlucht). 
Met ons drieën zijn we op een vrijdagochtend naar de 
kerstpakkettenafdeling van de Sligro gegaan. Je moet 
je voorstellen dat je in een grote showroom komt met 
allerlei food en non-food artikelen. We zochten eerst een 
hoofditem uit en daarbij artikelen die bij het hoofditem 
passen. We zijn een ochtend met veel plezier bezig 
geweest om twee verschillende pakketten samen te stellen. 

Voor beide pakketten hebben we een thema bedacht, 
op basis waarvan je het kerstpakket kon kiezen: ‘Zomers 
fris’ of ‘Winters warm’. De inhoud bleef nog steeds een 
verrassing totdat je het pakket thuis kon uitpakken! Net 
als vorig jaar hadden we de eindejaarsbijeenkomst bij Old 
Inn in Ottersum, waar iedereen dus een keuze voor één 
van beide thema’s kon maken. Hopelijk zijn jullie blij met 
de gemaakte keuze en het pakket.
Zijn er onder jullie collega’s die ook graag een keer mee 
willen met het uitzoeken van het kerstpakket, geef dat dan 
aan mij door. Wie het eerst komt…..!
Zijn jullie verder benieuwd naar andere zaken die binnen 
Bedrijfsvoering worden geregeld, laat mij dat dan weten. 
Wie weet komen die een volgende keer aan bod. 

Jeanet Kerckhoffs, stafmedewerker Bedrijfsvoering 

Medewerkersraad



ZorgWiel  •  Hatertseveldweg 303  •  6532 XS Nijmegen  •  Tel 06 5062 7655  •  info@zorgwiel.nl
www.zorgwiel.nl

Nieuwe collega 

Het lijkt nog heel ver weg, maar op 1 april 2020, neemt 
Bert afscheid van ZorgWiel.
Bert gaat dan heerlijk van zijn pensioen genieten. Wij 
gunnen hem dat natuurlijk van harte, maar zullen 
hem ook gaan missen. Om ervoor te zorgen dat alles 
binnen ZorgWiel zo goed mogelijk door blijft gaan, zijn 
wij op zoek gegaan naar een nieuwe collega.  
En die hebben wij gevonden!
Per 1 februari 2020 komt Rinske Vedder de staf van 
ZorgWiel versterken. Rinske kent ZorgWiel al een 
beetje, want zij is de dochter van Bert en Hennie. 
Rinske heeft heel veel ervaring en zal de taken van 
Sandra overnemen, zodat Sandra het werk van Bert 
kan overnemen. Wij zijn heel blij met de komst van 
Rinske. Jullie zullen haar komend jaar natuurlijk 
persoonlijk ontmoeten, maar in deze nieuwsbrief stelt 
zij zich alvast aan jullie voor. 

Hallo allemaal,
Graag stel ik mijzelf aan jullie voor. Ik ben 
Rinske Vedder en per 1 februari mag ik het 
team van ZorgWiel komen versterken. Ik ben 
37 jaar, woon in Houten met Duane en met 
ons zoontje Jayke.  
De afgelopen 9 jaar heb ik met veel plezier 
bij KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij) 
gewerkt. Nu is het tijd voor een nieuwe 
uitdaging en ik kijk er heel erg naar uit om 
bij ZorgWiel aan de slag te gaan. Bij KiKa 
heb ik veel ervaring opgedaan op het gebied 
van bedrijfsvoering, personeelszaken en 
marketing, dit alles komt ook goed van pas.

Ik ken ZorgWiel natuurlijk al een klein beetje, 
een prachtige organisatie die ik graag beter 
wil leren kennen. Daarnaast is het ook 
heel mooi dat ik het werk van mijn vader 
kan voortzetten als hij straks met pensioen 
gaat. Van jongs af aan ben ik al betrokken 
geweest bij mensen met een handicap, 
ik vind het mooi om mij samen met jullie 
allemaal hiervoor te mogen inzetten. Ik 
kijk er naar uit om alle bewoners, ouders, 
familieleden, medewerkers en vrijwilligers 
binnenkort te ontmoeten.
 
Hartelijke groet, Rinske

Rinske Vedder
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Jaarplan en Begroting 2020 

Nieuws en bijdragen uit onze woonhuizen

De afgelopen maanden is samen met de Teamleiders 
en de Ouderbesturen van de woonhuizen hard 
gewerkt aan de voorbereiding van het Jaarplan 
en de Begroting 2020. De betrokkenheid van de 
Ouderbesturen daarbij is groot. Dat stimuleert en 
enthousiasmeert ons. 

Wanneer u interesse hebt in het Jaarplan kunt u dit in 
zijn geheel lezen via deze link: 

Klik hier om het Jaarplan 2020 te bekijken.

De hoofdpunten in het plan zijn: 
• bespreken van de resultaten van de Bewoners- en 

Medewerkerstevredenheidsonderzoeken
• verbeterplannen samenstellen naar aanleiding van 

deze onderzoeken. 
• presentiebijeenkomsten in de woonhuizen krijgen 

een vervolg

• verdieping in de zorg voor ouder wordende 
bewoners en/of bewoners die met 
dementieverschijnselen te kampen krijgen

• de ouderinitiatiefgroepen voor de nieuwe 
woonhuizen in Schaijk, Uden (2), Wijchen en 
Nijmegen krijgen de nodige ondersteuning

• de implementatie van de wet Zorg & Dwang 
• de jaarlijkse Kwaliteitsrapportage 
• en natuurlijk: het bewonersweekend in verband met 

ons 5-jarig bestaan. 

De begroting 2020 laat een positief resultaat 
zien, ondanks een flinke stijging van vooral 
de personeelskosten. De Bewonersraad, 
Medewerkersraad en het Teamleidersoverleg hebben 
positief geadviseerd over de plannen en de begroting. 
De Raad van Toezicht heeft het Jaarplan en de 
Begroting 2020 inmiddels vastgesteld. Ook hiervoor 
dank voor ieders inbreng! 

Een rondje langs de 
dagbestedingsplekken van de 
bewoners van Gezinshuis Meiners, 
een bijdrage van Henny Paulusma, 
persoonlijk begeleider.

Elke dag horen we enthousiaste verhalen over de 
dagbesteding en hebben we contact met hen via 
een agenda of digitale rapportage. Omdat niet 
iedereen van ons de werkplekken kende en er ook 
veranderingen plaats hadden gevonden, leek het ons 
leuk om een rondje dagbestedingsplekken te plannen. 
Op 9 oktober zijn we met ouders en collega’s op pad 
gegaan.
Onze eerste stop was bij Jeroen, die op Elsweide de 
heerlijkste koekjes aan het bakken was. We waren met 
z’n allen heel trots op Jeroen die dat heel goed deed.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeroen
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Daarna reden we door naar De Wikke, waar Veronique 
achter een prachtige tovertafel zat. Er waren rupsjes 
die de prachtigste vlinders werden en dan verschenen  
er weer de mooiste bloemen; heel bijzonder! Wat een 
fijne rustige werkplek met allemaal lieve mensen.

Tegen lunchtijd kwamen we bij Marloes en Norbert. 
Zij werken bij de Droom in Elst en daar kun je heerlijk 
lunchen. Dat kwam mooi uit. Ook daar werden we 
allerhartelijkst ontvangen en de lunch was heerlijk. 
We kregen als afsluiting nog een privérondleiding van 
Marloes en Norbert in de keuken en de bakkerij.

Als laatste bezochten we het dagbestedingsproject 
van René Gidding, waar Maarten werkt.
We hebben eerst de prachtige nieuwe werkruimte 
bij het huis van René bewonderd en daarna zijn 
we naar Watergoed gereden. Watergoed is een 
evenementenlocatie, restaurant en strandclub in 
Valburg en is één van de plekken waar René met 
zijn ploeg het tuinonderhoud verzorgt. Die dag was 
Maarten daar aan het werk en toen wij kwamen, was 
hij net met de bosmaaier aan het maaien. We waren 
onder de indruk hoe netjes het er allemaal uitzag en 
hoeveel werk ze daar verrichten. 

We hebben daar de dag afgesloten met een drankje 
en kijken terug op een geslaagde dag. Ook de jongens 
en meiden vonden het erg leuk dat we bij hen langs 
kwamen.

Veronique

Lunch familie Meiners

Maarten

Norbert

Marloes
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Optreden van The Wild Goose band 
van Ganzenvlucht in Bronlaak in 
Oploo 

‘The Wild Goose’ is de naam van onze huisband, 
verbonden aan woonhuis Ganzenvlucht. De naam 
betekent: De wilde gans, een passende naam voor 
een band die is gevestigd in Gendt. In de polder zijn 
gedurende de zomerperiode veel ganzen te zien.  
De Gent, is een mannetjesgans. 
Bij ons woonhuis hebben we een repetitieruimte en 
alle spullen die we nodig hebben om te kunnen zingen 
en spelen. We hebben met het huis de zanginstallatie 
kunnen kopen en daarmee zijn we zelfvoorzienend. 
Onze band bestaat nu uit 7 leden:  
Zang: Wilma, Lisanne en Normen  Piano en zang:  
Rachna (begeleider), Basgitaar: Herman de Jong 
(staflid), Drums: Dimitri Rijs Gitaar en zang; Rogier 
Jurcka (teamleider). Wilma woont niet bij ZorgWiel 
maar zit ook in onze band. Zij is een oude bekende en 
doet weer lekker met ons mee.
Een band waar bewoners en medewerkers samen 
muziek maken. We repeteren om de week op de 
donderdagmiddag. Herman doet zo vaak als hij kan 
mee met de repetitie.

Zondag 20 oktober hadden we ons eerste grote 
optreden buiten het huis in een mooie zaal. Rogier 
was benaderd vanuit zijn netwerk, er viel een 
muziekgezelschap uit. Er ontstond een gat in het 
culturele programma van Bronlaak (Oploo). 

Een mooi moment voor een debuut op een groter 
podium en kijken of we ruim een uur de bewoners 
daar kunnen vermaken. We brachten die middag een 
repertoire van Engelse en Nederlandstalige liedjes, 
allemaal in de pop (rock) sfeer ten gehore: Claudia de 
Breij, Lionel Richie, Van Dik Hout, Blöf, Crowded House 
en de meer klassieke rock en roll, zoals Proud Mary en 
Johnny B. Goode.
Natuurlijk ga je niet zomaar het podium op. Er 
moet een hoop gebeuren en voorbereid worden: 
bepalen hoeveel en welke liedjes we het beste of 
het liefste willen gaan spelen. Ieder bandlid mocht 
zijn voorkeuren opgeven, daarbij ook kijken hoeveel 
energie het kost om het lied van kop tot staart goed  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het podium is klaar voor het optreden  

van The Wild Goose
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te kunnen spelen. Setlijst af, dan repeteren! Oefenen: 
op de kleine dingen letten tot het goed gaat en het 
er lekker in zit. Een extra avondrepetitie ingelast om 
uiteindelijk zo ver te zijn. 
Dan heb je vervoer nodig: wie kunnen er rijden? En 
wie kan ter plaatste luisteren of het geluid wel mooi in 
balans is: niet te hard, de zang niet te zacht? Ouders 
van ons woonhuis waren bereid om met hun bus met 
laadruimte te rijden en om ter plaatse te helpen met 
licht, geluid en allerlei andere dingen, zoals het maken 
van mooie foto’s.
Dan was het natuurlijk zaak dat iedereen zijn teksten 
heeft en op volgorde, om lekker vlot te kunnen spelen. 
Wie gaat er wat zeggen of aankondigen. Ook dat is 
belangrijk om een klein beetje af te spreken. Je merkt 
wel dat het een hele ‘operatie’ is om met een band 
ergens op te treden.

Zondag 20 oktober was het dan zover. De spullen 
stonden in de muziekruimte ingepakt klaar. Met z’n 
allen sjouwen en daarna een klein uur in de auto 
en de bus. Vervolgens spullen naar binnen en op 
de plek zetten, aansluiten, geluid goed afstellen 

(soundchecken) en een paar liedjes spelen om te 
acclimatiseren. 

Daarna nog samen eten en dan om 14.45 uur klaar 
zitten en wachten. De zaal gaat open, mensen stromen 
binnen en wij wachten ergens achteraf in een ruimte. 
Totdat we dan om 15.00 uur worden aangekondigd. 
We betreden het podium. We worden warm onthaald 
en we spelen onze liedjes.

Tijdens één van de laatste, swingende liedjes nodigt 
Dimitri iedereen die wil uit om te komen dansen.  
Dat gebeurt dan ook tijdens Johnny B. Goode.  
De zaal staat op zijn kop, mensen gaan lekker uit hun 
bol. Al met al een heel geslaagd avontuur.  
Een mooie ontmoeting tussen ZorgWiel en Bronlaak. 
Mooie ervaringen en op naar de volgende stap in 
onze ontwikkeling als The Wild Goose Band. Het 
wordt waarschijnlijk een terugkerend onderdeel in 
het culturele programma van Bronlaak. Bronlaak 
bedankt, Pam en Jan bedankt voor jullie hulp, ouders 
en medebewoners die er waren bedankt voor jullie 
support!

Het optreden van The Wild Goose
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Het verhaal van Heidi (van der Rijt)  
over de vakantie van Ons Huis 

in september zijn wij op de vakantie geweest 
Lome bergen geweest wij hadden moje 
weer gehad 
wij hadden rustig huisje en met leuke groepje 
om gefing was ergt geel erg moje uit zingt 
ik geb in de siplajn gezeten in de pretpark 
en over de pont gevaarten  
en gezwommen en ik heb in de Bopelbat 
in geweest 
en met sub alen gewikkeld  Bjuti avond gehad 
en wij geBen met Amder lekker gurmeten met  
sub alen 
ik vont geel erg rustig en lekker ontspane vakantie  
geweest
en dat was ergt geel erg ontspane vakantie geweest  
en groetjes van heidi

Thomas (Smits) van Ons Huis  
vertelt tijdens het interview 
voor het bewoners-
tevredenheidsonderzoek aan 
begeleider Danique de volgende 
mop: 

Theo Maassen komt uit Zijtaart (dat is dichtbij Uden). 
Hij vertelde een grap van een vrouw bij hun in het 
dorp. Zij was heel erg fan van Whitney Houston 
(de zangeres). En toen ze zelf een dochtertje kreeg, 
noemde ze haar Whitney. Maar heel het dorp sprak 
er schande van, want als ze haar vragen ‘Hoe hitte gij?’ 
dan zegt zij ‘Whitney’. Het lijkt dan net of ze in het plat 
zegt ‘weet niet’, want dan zeg je ‘wit nie’.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas

Ons Huis op vakantie
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Madieke Burgers doet verslag van 
de Amerikaanse barbecue en 
het weekendje-weg van 
Villa Ramon  

15 September was het dan zover iedereen zou  
wat meenemen
Voor de Amerikaanse barbeque  iedereen was  
aanwezig op 4 ouders na
Maar ja soms komt er wel eens wat tussen  
zo gaat dat soms
Er werden hapjes gemaakt zelfs Rianne p  
kwam extra terwijl ze eigenlijk niet hoefde  
te werken
Bijna alle ouders kwamen of waren  
er Marco’s moeder had  begin de middag  
al mee geholpen
Maar de bewoners moesten natuurlijk  
de handen uit de mouwen steken iedereen  
hielp mee
Daarna gingen we met z’n allen lekker  
buiten zitten eten iris was net terug van vakantie

Dus die was de kokkin gelukkig was ze niet al te moe 
om niet mee te helpen
Iedereen heeft z’n steentje bijgedragen en zo hoort het ook
Je kon ook zelf barbequen want wat zelf kan moet je 
ook zelf doen joke deed een toespraak houden
Dat gaat haar altijd erg goed af  en van het neusje 
naar de zalm (uitdrukking) het dessert cornetto ijsje 
of magnum of een waterijsje ook hebben we met 
z’n allen weer alles netje opgeruimd zoals het hoort kortom
Het was een geslaagde dag

Gezellige barbeque van 
Villa Ramon
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Eindelijk was het dan zover we gingen weer een lekker 
weekendje weg
En wel naar landal park in Drenthe om precies te zijn de 
leiding trees Rianne en Romy gingen mee
Dus dat was gezellig we hadden voor beide groepen 
aparte huisjes Rianne vond het geen probleem
Om alleen e slapen in eerste instantie zouden Yvonne 
Celine Rianne r en Romy meegaan
Maar twee mensen vielen af Yvonne zat met d’r enkel en 
toen was ze nog een keer gevallen
en Celine had privé wat dingen is voor de anderen niet 
belangrijk omdat te weten.
Dus in goed overleg is trees als enige voor een van de 
twee in de plaats gekomen
Rianne had de benedengroep onder haar hoede en 
trees en Romy hadden de bovengroep
Onder hun hoede  iris en Madieke  sliepen samen op 1 
kamer
Manfred eerst bij gerie maar in netjes overleg sliep Man-
fred een dag later op de overloop
Boven trees en Romy sliepen samen Erik sliep alleen en 
gerie ook

Het was heel gezellig we deden van alles zoals naar mu-
seumdorp in Drenthe later met de paardentram andere 
hebben gezwommen of zijn naar kamp Westerbork 
geweest we hebben s-avonds film gekeken via iris haar 

laptop naar de gewone tv we keken Toscaanse bruiloft 
erg romantisch maar wat dramatisch iris heeft netflix 
op haar laptop staan dus dat is zeer voordelig en we 
hadden de film van trees gekeken bedevaart op Bonaire  
trees waar non en speelde zuster Barbara dit deed ze 
erg goed dus we hadden zelfs 2 films gekeken
En de groep zijn wezen midgetgolfen Nina kreeg het 
voor elkaar om de bal in de struiken gooien
Zodat Rianne r het kon gaan zoeken in de struiken
Tja Nina wou maar wat graag weten wie gewonnen had 
met midgetgolf
Maar het gaat om de gezelligheid die je met elkaar hebt
Ook moest er even gezegd worden dat  we een bal in de 
struiken hadden gegooid!!!
Is niet zo heel belangrijk
Ook hebben sommige een souvenirtje gekocht
Als aandenken ook zijn wat wezen drinken op de eerste 
avond daar
En we zijn uit eten geweest later waren er wat mannen 
die rumoerig waren
Dit vonden de meeste niet fijn en leuk er waren aantal 
die daar zelfs last van hadden het kwam ook omdat 
iedereen moe was en dan kun je vaak heel weinig heb-
ben maar al was dat niet zo dan nog
Dit is natuurlijk niet de bedoeling het moet voor ieder-
een leuk en gezellig zijn
Kortom voor herhaling vatbaar dit weekend weg

Weekendje weg Villa Ramon
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Henk de Groot over de ZorgWiel-dag  
op De Boterbloem in Zeeland 

We hebben ’s middags een bingo gedaan van 14.00 
tot 16.00 uur met leuke prijsjes, iedereen had prijs. 
Tussendoor heerlijk koffie en theegedronken met 
zelfgebakken appeltaart en zelfgemaakte kwarktaart.
Rond 17.00 uur zijn we met de auto vertrokken naar 
Gossie Mijne in Uden. We konden hier zelf kiezen uit 
kleine hapjes (Tapas), ze brachten het dan bij je aan de 
tafel. Eerst een aantal voorgerechtjes, hoofdgerechtjes 
en natuurlijk niet te vergeten een aantal heerlijke 
toetjes. Het was een zeer geslaagde middag/avond die 
zeker voor herhaling vatbaar is!

In onze dagelijkse zorg gaat het om de kleine dingen. 
Na de ZorgWiel-dag op De Boterbloem kregen we deze 
lieve kaart. Hartelijk dank voor jullie allemaal, namens 
de staf. 
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En deze KerstNieuwsbrief kunnen 
we toch niet mooier afsluiten dan 
met de foto’s die we bij een bezoekje 
aan Cor Wegh in De Strang mochten 
maken. Ieder jaar bouwt hij 
zijn mooie kerstdorp en 
kerststal op in zijn appartement. 
Een bezienswaardigheid! 




