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1. Over ZorgWiel
1.1 Inleiding
De woonhuizen
Stichting ZorgWiel verleent zorg in kleinschalige woonhuizen voor mensen met een
verstandelijke of meervoudige beperking. Deze woonhuizen zijn meestal opgericht door
verenigingen en stichtingen van ouders/familieleden van de bewoners, die zeer bewust
hebben gekozen voor een kleinschalige opzet van de woonhuizen voor hun familielid met een
verstandelijke beperking.

De afgelopen jaren zijn kleinschalige woonhuizen bij veel zorginstellingen door veranderingen
in de financiering en door schaalvergroting steeds meer onder druk komen te staan. Een
aantal van deze woonhuizen werd zelfs in hun voortbestaan bedreigd. De verenigingen en
stichtingen van ouders/familieleden ervaarden dat de afstand tussen henzelf en (grote)
zorginstellingen steeds groter werd en dat hun visies op de woonhuizen steeds verder
uiteenliepen; met name op het gebied van de schaal en het karakter van het woonhuis.
Daarnaast signaleerden de verenigingen en stichtingen van ouders/familieleden een gebrek
aan transparantie over de beleidskeuzen met betrekking tot hun woonhuizen en de besteding
van het zorgbudget in relatie tot de (vaak hoge) organisatiekosten. In veel gevallen verliep de
communicatie hierover slecht. Dit alles zorgde ervoor dat een toenemend aantal verenigingen
en stichtingen van ouders/familieleden op zoek gingen naar alternatieven. ZorgWiel biedt een
alternatief. ZorgWiel is ervan overtuigd dat kleinschalige woonbegeleidingsprojecten
waardevol zijn en toekomstperspectief hebben en heeft daarvan haar kerntaak gemaakt.
Bewoners, familieleden, begeleiders en vrijwilligers
Een goede, gelijkwaardige samenwerking met en tussen alle betrokkenen - bewoners,
familieleden, begeleiders en vrijwilligers - is voor ZorgWiel essentieel. Dit komt ook tot
uitdrukking in het logo van ZorgWiel. Alle betrokkenen zijn daarin samengebracht als de
pijlers van ZorgWiel. Bij deze samenwerking in kleinschalige woonbegeleidingsprojecten past
ook een kleinschalige organisatie. De uitgangspunten van ZorgWiel zijn dat wij alle
betrokkenen persoonlijk kennen en zij ons makkelijk kunnen bereiken, volledige transparantie
over alle aspecten van de geleverde zorg, de directe zorgkosten en de indirecte
organisatiekosten en zo laag mogelijke organisatiekosten. Deze uitgangspunten zijn verankerd
in de kernwaarden van ZorgWiel. Het zwaartepunt ligt in de woonhuizen en ZorgWiel zorgt
ervoor dat de beschikbare middelen maximaal in de woonhuizen worden ingezet.
Groei van ZorgWiel
ZorgWiel is in 2014 opgericht en in april 2015 gestart met de zorgverlening in twee
woonhuizen; Gezinshuis Meiners in Velp en Ons Huis in Uden.

3

In de jaren 2016 tot en met 2019 is ZorgWiel hard gegroeid. In 2019 hebben twee
uitbreidingen plaatsgevonden, namelijk De Boterbloem in Zeeland (NB) en Gezinshuis
Angerlo.
In 2019 heeft ZorgWiel in totaal de zorg verleend aan 116 bewoners, dat zijn 27 nieuwe
bewoners ten opzichte van 2018.
De aanpak van ZorgWiel werpt vruchten af. Er blijkt onder ouders/familieleden van mensen
met een verstandelijke beperking veel behoefte te bestaan aan kleinschalige woonhuizen en
de wijze waarop ZorgWiel daarin zorg verleent. Dankzij mond-tot-mondreclame wordt
ZorgWiel regelmatig benaderd door ouders/familieleden van mensen met een verstandelijke
beperking die graag met ZorgWiel willen samenwerken. In de kracht en het succes van
ZorgWiel, de kleinschaligheid, schuilt echter ook haar beperking. Wil ZorgWiel haar visie en
kernwaarden handhaven, dan is er niet veel ruimte meer voor verdere groei. Voor de
toekomst heeft ZorgWiel intentieovereenkomsten gesloten voor de samenwerking met nog
vijf verenigingen en stichtingen van ouders/familieleden van mensen met een verstandelijke
beperking, die bezig zijn om voor hun zoon, dochter of familielid een kleinschalig woonhuis op
te richten. ZorgWiel schat in dat wanneer deze vijf woonhuizen de komende jaren zullen
worden gerealiseerd, de grenzen van haar groei zal zijn bereikt. Om die reden heeft ZorgWiel
in het najaar van 2018 de lastige beslissing genomen om geen nieuwe
samenwerkingsovereenkomsten meer te sluiten.
De toekomst
In 2020 zullen wij zorg gaan verlenen in De Vlinder in Schaijk, een nieuw huis voor 10
bewoners. Het huis zal in september 2020 in gebruik worden genomen.
De andere (maximaal) vier woonhuizen in ontwikkeling komen in de periode 2021/2022 tot
stand.
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1.2 Kernwaarden
ZorgWiel heeft duidelijke en consequente keuzes gemaakt met betrekking tot de wijze
waarop zij haar doelstelling wil bereiken. Deze keuzes komen tot uitdrukking in de
kernwaarden van ZorgWiel.

1. Langdurige relaties

2. Persoonlijk contact

3. Lage organisatiekosten

4. Transparantie

Langdurige relaties
ZorgWiel verleent zorg aan mensen die daar langdurig, meestal levenslang, op aangewezen
zijn. In de visie van ZorgWiel is het daarom een basisvoorwaarde om langdurige relaties op te
bouwen tussen haar vier pijlers; bewoners, ouders/ familieleden, begeleiders en vrijwilligers.
ZorgWiel vindt het belangrijk dat medewerkers betrokken zijn en zich voor langere tijd
kunnen en willen verbinden aan een woonhuis en zijn bewoners. In elk woonhuis zorgt
ZorgWiel voor een vast team van medewerkers, waarin zo min mogelijk personele wisselingen
voorkomen.
Zo kunnen bewoners, hun ouders/familieleden en begeleiders elkaar goed leren kennen,
wederzijds vertrouwen opbouwen en elkaar makkelijk bereiken.
Persoonlijk contact
Wat ZorgWiel kenmerkt is het persoonlijk contact tussen bewoners, ouders/ familieleden,
medewerkers, vrijwilligers en stafleden. Iedereen kent elkaar persoonlijk, neemt elkaar
serieus en heeft aandacht voor elkaar en voor de ‘kleine dingen’ in het leven. Voor de
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organisatie van ZorgWiel betekent dit dat de lijnen kort zijn, dat de staf door iedereen
rechtstreeks benaderd kan worden en voortvarend reageert op een mail of telefoontje. Dit
persoonlijke contact maakt het werken bij ZorgWiel bijzonder.
Transparantie
ZorgWiel is volledig transparant over de inkomsten die zij ontvangt en hoe zij deze besteedt.
Bewoners en hun ouders/familieleden ontvangen informatie over alle aspecten van de zorg
die ZorgWiel verleent; de begeleidingsuren die worden ingezet, het deskundigheidsniveau
van de medewerkers, de kosten van de zorgondersteuning en de kosten op organisatieniveau.
De stichtingen en verenigingen van ouders/familieleden worden actief betrokken bij de
besluitvorming over de besteding van het zorgbudget. Dit vindt plaats in halfjaarlijkse
gesprekken. In deze gesprekken maakt ZorgWiel afspraken over de ureninzet en de besteding
van de beschikbare middelen, evalueert zij de samenwerking en legt zij verantwoording af.
De bewoners ontvangen daarover informatie op een voor hen begrijpelijke manier. De
medewerkers ontvangen ook informatie over de resultaten van het woonhuis waarin zij
werken en over de resultaten op organisatieniveau. De staf en medewerkers van ZorgWiel zijn
persoonlijk aanspreekbaar op gemaakte afspraken. Deze manier van samenwerken wordt
bijzonder gewaardeerd door de ouders/familieleden en door de medewerkers.
Lage organisatiekosten
ZorgWiel heeft zich gecommitteerd aan lage organisatiekosten en zet zich actief in voor het
bewust zo laag mogelijk houden van de organisatiekosten. De organisatiestructuur van
ZorgWiel is eenvoudig en ZorgWiel investeert niet in zaken die niet noodzakelijk en/of
doelmatig zijn. ZorgWiel kent dan ook geen managementlagen en investeert niet in
kantoorpanden of andere accommodaties.

Waar mogelijk en verantwoord besteedt ZorgWiel administratieve taken uit aan organisaties
die deze taken goedkoper en doelmatiger kunnen uitvoeren. Dit heeft erin geresulteerd dat
ZorgWiel concreet met de stichtingen en verenigingen van ouders/familieleden van bewoners
is overeengekomen dat minimaal tussen 85% en 90% van de beschikbare middelen
daadwerkelijk wordt besteed aan de dagelijkse zorgverlening en begeleiding. Zo blijft het
mogelijk om zorg te verlenen in kleinschalige woonbegeleidingsprojecten. In 2019 waren de
gemiddelde organisatiekosten 12,5% en is er 87,5% direct aan de dagelijkse zorgverlening en
begeleiding besteed.
1.3 De organisatie
De staf van ZorgWiel
ZorgWiel heeft een kleine staf, die momenteel bestaat uit 4 personen (3,6 fte) (in 2019 totaal
3,5 fte); een tweehoofdige directie bestaande uit Sandra Simons en Bert Vedder, manager
zorg en kwaliteit, Herman de Jong en stafmedewerker bedrijfsvoering, Jeanet Kerckhoffs. De
directie bestaat tot medio 2020 uit twee personen. Enerzijds om de werkzaamheden
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gedurende de groeiperiode van ZorgWiel goed te kunnen verdelen en anderzijds om de
continuïteit van ZorgWiel te waarborgen.
Daarnaast verricht een tweetal medewerkers, naast hun werkzaamheden als Persoonlijk
Begeleider respectievelijk Teamleider in één van de woonhuizen, werkzaamheden als
stafondersteuner op basis van een nul-urencontract. Manfred Vennik op het gebied van
Risico-inventarisaties en Calamiteitenplannen en Camillia Weijs verzorgt cursussen
rouwverwerking voor de teams in verschillende woonhuizen, toegesneden op onze
bewonerszorg. Suzan Verstegen zorgt er binnen ZorgWiel voor dat de cursus ‘Geef me de Vijf’
in de teams wordt uitgezet.
Op deze wijze kan ZorgWiel medewerkers extra ontwikkelingsmogelijkheden bieden en hoeft
zij voor die ondersteunende werkzaamheden geen derden in te schakelen. In 2020 willen wij
dit uitbreiden met een medewerker op het gebied van Bevoegd en Bekwaam. Deze
medewerker kan bij de collega’s de praktische vaardigheden van geprotocolleerde
zorghandelingen op peil houden.
De teams in de woonhuizen
Elk woonhuis heeft een vast team van medewerkers. De teams worden aangestuurd door een
teamleider. De teamleider is een meewerkend leidinggevende, die gedeeltelijk meewerkt in
de directe begeleidingsuren en gedeeltelijk coördinerende werkzaamheden verricht, zoals
aansturing van het team, planning van personele inzet, overleg met
ouders/belangenbehartigers van de bewoners en contacten onderhoudt met vrijwilligers en
lokale partijen. Bij ZorgWiel staat de leiding dicht bij de bewoners, kent alle betrokkenen
persoonlijk, is veel aanwezig in het woonhuis en daardoor op de hoogte van het dagelijks
reilen en zeilen in het woonhuis en goed bereikbaar.

De teams in de woonhuizen hebben elke maand een teamoverleg, dat wordt voorgezeten
door de teamleider. De leden van de staf wonen elk gemiddeld twee keer per jaar een
teamoverleg in elk woonhuis bij. Indien nodig of gewenst worden externe deskundigen voor
een teamoverleg uitgenodigd.
De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen die meekijken met de staf van ZorgWiel en
hen met raad en daad bijstaan. De Raad van Toezicht vergadert minimaal eenmaal per
kwartaal met de staf van ZorgWiel.
Bewonersraad
Voor bewoners is het belangrijk dat zij mee kunnen praten over wat er in hun woonhuis en
binnen ZorgWiel gebeurt. Op woonhuisniveau houden bewoners elke zes weken een
Bewoners- of Huiskameroverleg. Daarin hebben alle bewoners medezeggenschap over zaken
die hun eigen woonhuis betreffen.
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Op organisatieniveau heeft ZorgWiel een Bewonersraad. Van bijna elk woonhuis is een
bewoner lid van de Bewonersraad. Elke vergadering van de Bewonersraad wordt ook geheel
of gedeeltelijk bijgewoond door leden van de staf van ZorgWiel, zodat zij de Bewonersraad
kan informeren over wat er allemaal gebeurt binnen ZorgWiel, om vragen direct te kunnen
beantwoorden en om verantwoording af te leggen. De leden van de Bewonersraad
informeren de medebewoners van hun woonhuis over wat er besproken is in de
Bewonersraad. Daarnaast nemen de leden van de Bewonersraad ook belangrijke zaken die
zijn besproken in het Bewoners-of Huiskameroverleg van hun eigen woonhuis mee naar het
overleg van de Bewonersraad.
De Bewonersraad wordt betrokken bij besluitvorming over zaken die de bewoners aangaan,
zoals de organisatie van de tweejaarlijkse ZorgWiel-bewonersdag (een initiatief van de
Bewonersraad), de keuze van een methode voor het bewoners tevredenheidsonderzoek en
manieren om informatie beter toegankelijk en begrijpelijker te maken voor bewoners. Via de
luisterversie in de kwartaal-Nieuwsbrief van ZorgWiel houdt de Bewonersraad alle bewoners
op de hoogte van hetgeen is besproken en besloten in de Bewonersraad. In 2019 is er voor de
leden van de bewonersraad in elk woonhuis een aandacht functionaris aangesteld ter
ondersteuning van de bewoner/lid van de bewonersraad.
Medewerkersraad
ZorgWiel heeft een Medewerkersraad ingesteld, nadat eerder gebleken was dat er
onvoldoende interesse was in een Ondernemingsraad. Dit komt omdat medewerkers
aangaven dat zij tevreden zijn met de huidige gang van zaken; de lijnen zijn kort, de leiding
goed en snel bereikbaar en aandachtspunten worden direct gemeld en opgepakt. Omdat
ZorgWiel medezeggenschap van medewerkers wel belangrijk vindt, is ZorgWiel in 2018
gestart met een Medewerkersraad. De Medewerkersraad bestaat uit een medewerker uit elk
woonhuis. De Medewerkersraad vergadert minimaal eenmaal per kwartaal, waarbij ook
leden van de staf aansluiten.

Een aantal stappen die zijn gemaakt in 2019:
- Een medewerker kwam met het voorstel om te sporten via de werkgever via BFNL. Dit
is vervolgens uitgezocht en in gang gezet.
- Bij elke bijeenkomst wordt een onderwerp uit de arbo catalogus ingebracht en
besproken.
- De nieuwe CAO is besproken, met name de passage dat een medewerker recht heeft
om niet bereikbaar zijn. Met de Medewerkersraad is erover gesproken hoe we daar
binnen ZorgWiel praktische invulling aan kunnen geven, enerzijds gezien het
kleinschalige karakter van de organisatie en anderzijds de flexibiliteit die medewerkers
hebben door lange-termijn-roosterplanning en de vrijheid om diensten onderling te
regelen en te ruilen. In elk woonhuis in het teamoverleg zal dit onderwerp aan bod
komen en er vorm aan gegeven worden.
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2. De Bouwstenen

In dit hoofdstuk beschrijven we de Bouwstenen vanuit het Kwaliteitskader
Gehandicaptenzorg, te beginnen met de zorg aan de individuele bewoner

Zorg aan
individuele
bewoner

Medewerkers
tevredenheids
onderzoek

interne visitatie
woonhuizen

Bewoners
tevredenheids
onderzoek

Zelfreflectie in
teams

Bouwsteen 1: Zorg rond de individuele bewoner
2.1 Mijn Plan, Mijn Doelen en Rapportage
Bij de oprichting in 2015 heeft ZorgWiel ervoor gekozen om een eigen digitaal
bewonersdossier (database) te ontwikkelen. Dit vooral vanuit het oogmerk van maatwerk
voor onze kleinschalige woonhuizen; ieder met een eigen cultuur. Het is een bewuste keuze
met als doel om het model verder op maat te kunnen ontwikkelen op basis van dagelijkse
praktijkervaringen in onze woonhuizen.

De werkwijze is als volgt wanneer een nieuwe bewoner bij ZorgWiel in zorg/begeleiding komt;
De Persoonlijk begeleider A maakt op basis van alle zorginhoudelijke informatie de eerste
opzet voor Mijn Plan. Zij bespreekt deze opzet met de bewoner en/of diens ouders/wettelijke
vertegenwoordiger(s). Wanneer alle betrokkenen het eens zijn met de inhoud van Mijn Plan,
stellen zij het plan vast door middel van ondertekening van het handtekeningenformulier. Het
handtekeningenformulier wordt opgenomen in de database van ZorgWiel. Mijn Plan vormt de
basis voor het formuleren van specifieke doelen in de dagelijkse begeleiding van de bewoner.
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Mijn Doelen bevatten een praktische vertaalslag van de wensen en behoeften van de
bewoner.
De Persoonlijk begeleider A zorgt ervoor dat alle medewerkers van het team goed op de
hoogte zijn van de inhoud van Mijn Doelen. Alle medewerkers zijn alert op de
voortgang van Mijn Doelen en rapporteren daarover in de database. Het is gebruikelijk dat de
Persoonlijk Begeleider A één keer per drie maanden de voortgang van Mijn Doelen bespreekt
met de bewoner. Uit deze persoonlijke gesprekken met de bewoner haalt de Persoonlijk
Begeleider A input voor actualisatie en zo nodig bijstelling of aanpassing van Mijn Doelen.
Voortgang en aanpassing van Mijn Doelen worden vervolgens ook besproken met de
bewoner, in het bijzijn van diens ouders/wettelijke vertegenwoordigers. De uitkomst van deze
continue evaluatie van Mijn Doelen vormt de basis voor het jaarlijks actualiseren en opnieuw
vaststellen van Mijn Plan.
In 2019 zijn de volgende plannen gemaakt en uitgevoerd: de invoering van versie 4.0 van de
database.
- De rapportage op Mijn Doelen is zowel inhoudelijk als qua vormgeving sterk
verbeterd.
- Ouders/wettelijk vertegenwoordigers die dat wensen hebben digitale inzage in Mijn
Plan en Mijn Doelen
Er is een pilot gedaan onder 39 ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Hiervan hebben 20
ouders gebruikt gemaakt van de mogelijkheid. Vervolgens is er een telefonische enquête
gedaan onder 10 van hen. 7 van de 10 geven aan na 1 keer te hebben ingelogd verder geen
gebruik te maken, omdat zij zeer korte lijntjes hebben met de Persoonlijk begeleider en
teamleider. Daarnaast zijn de ouders met regelmaat op het woonhuis en worden zij altijd
goed op de hoogte gebracht door de Persoonlijk begeleider en teamleider. Verder is als
feedback ontvangen dat het systeem goed in elkaar zit en gebruiksvriendelijk is. De
meerwaarde voor de ouders/wettelijk vertegenwoordigers is met name dat zij voor een Mijn
Plan gesprek kunnen inloggen en dat de mogelijk er voor hen is (transparantie).
2.2 Incidenten & Calamiteiten en Klachten
De commissie Melding Incidenten en Calamiteiten (MIC) heeft verslag uitgebracht over de
meldingen in 2019. Meldingen worden geanonimiseerd ingevuld, ingediend en geregistreerd
via de database van ZorgWiel. De meldingen worden beoordeeld door de MIC-commissie. Zij
analyseert deze, neemt trends waar en doet eventueel onderzoek naar oorzaken. De
commissie geeft adviezen aan de Teamleiders van woonhuizen en de staf en formuleert
jaarlijks aanbevelingen voor de directie van ZorgWiel.
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In het jaarverslag van 2018 heeft de MIC-commissie verschillende aanbevelingen gedaan aan
de Staf van ZorgWiel. Hieronder worden de aanbevelingen kort genoemd en wordt
beschreven wat er in 2019 is ondernomen om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren.
•

MIC-meldingen afhandelen door teamleiders.

In 2019 heeft de MIC-commissie de teamleiders gevraagd aandacht te hebben voor de
afhandeling van de MIC-meldingen via de database. Dit is gedurende de periode van een half
jaar uitgevoerd, maar gaf geen meerwaarde. De MIC-commissie constateert dat MICmeldingen continu onder de aandacht van de teamleiders staan en worden besproken in de
maandelijkse teamoverleggen. Meldingen die om directe actie van de teamleider vragen
worden door hen opgepakt. De MIC-commissie heeft de teamleiders in het derde kwartaal
van 2019 laten weten geen verdere actie meer te verwachten in de afhandeling van MICmeldingen binnen de database
•

MIC-commissie kenbaar maken binnen ZorgWiel.

In 2019 heeft de MIC-commissie zijn vergaderingen gehouden in de verschillende
woonhuizen van ZorgWiel met als doel inzicht te verkrijgen in het karakter van het woonhuis
en het kenbaar maken van de MIC-commissie binnen de verschillende woonhuizen. De MICcommissie heeft het als prettig ervaren de woonhuizen op deze manier te leren kennen en wil
deze werkwijze voortzetten.
•

Medicatieveiligheid-pilot MediCheck app.

In 2019 is binnen twee woonhuizen van ZorgWiel een pilot uitgezet met de Medicheck-app
om via deze app het aantal (bijna) medicatiefouten tot een minimum te reduceren. De pilot is
in beide huizen na een evaluatie met Medicheck afgesloten, de reacties waren overwegend
positief. De staf van ZorgWiel heeft besloten de Medicheck-app fasegewijs uit te zetten
binnen de overige woonhuizen van ZorgWiel, te starten met woonhuis de Blitz. Door Covid-19
loopt dit momenteel vertraging op.
•

Aanpassen Protocol ‘Seksueel misbruik’, op vraag vanuit verschillende woonhuizen
aan de MIC-commissie.

De manager zorg en kwaliteit heeft in het kader van de jaarlijkse revisie het protocol ‘Seksueel
misbruik’ onder de loep genomen met als uitgangspunt: is het protocol in te korten en
handzamer te maken? Conclusie is dat het protocol weliswaar uitgebreid is maar relevante
informatie bevat die noodzakelijk is. Advies van de manager zorg en kwaliteit is met name het
algemene deel te bespreken in het teamoverleg; het bespreken van de stappenplannen is niet
direct noodzakelijk. In voorkomende situaties zal de teamleider het bijpassende stappenplan
gebruiken.
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•

(Seksueel) grensoverschrijdend gedrag toevoegen aan MIC-formulier.

De MIC-commissie ziet toevoeging van ‘(seksueel) grensoverschrijdend gedrag’ aan het MICformulier als toegevoegde waarde. Dit is door de toenmalige voorzitter van de MICcommissie met de staf van ZorgWiel besproken en is door de staf akkoord bevonden.
(Seksueel) grensoverschrijdend gedrag is toegevoegd aan het MIC-formulier.
•

Agressie en grensoverschrijdend gedrag-indien nodig bijscholing aanbieden

ZorgWiel hecht waarde aan een veilige werk- en woonsituatie voor zijn medewerkers en
bewoners. Door onduidelijkheid of moeilijk te duiden gedrag kunnen onveilige situaties
ontstaan of situaties waarin er sprake is van verbale agressie. In 2019 heeft één van de
woonhuizen een agressie training gevolgd waarin medewerkers handvatten hebben gekregen
hoe onveilige situaties te voorkomen en hoe te handelen in onveilige situaties. Mocht een
agressietraining noodzakelijk zijn in één van de woonhuizen dan zal deze training worden
uitgezet.
Klachten
ZorgWiel heeft in 2019 geen klachten ontvangen. ZorgWiel is aangesloten bij de Landelijke
Geschillencommissie Zorg in Den Haag.
In het eerste kwartaal van 2020 is de klachtenregeling geactualiseerd en wordt er uitgekeken
naar een nieuwe klachtenfunctionaris. Voorlopig wordt deze rol ingevuld door de manager
zorg & kwaliteit.
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3. Bouwsteen 2: Bewonerstevredenheidsonderzoek

Elke drie jaar meet ZorgWiel de tevredenheid van zijn bewoners. ZorgWiel wil graag weten of
de bewoners tevreden zijn over de zorg die gegeven wordt; wat doen we goed, maar ook van
belang is te weten wat we nog beter of anders kunnen doen.
In 2016 heeft ZorgWiel voor de eerste keer een bewonerstevredenheidsonderzoek laten
uitvoeren. In het laatste kwartaal van 2019 heeft het tweede
bewonerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden.
In 2016 bestond ZorgWiel uit vier woonhuizen met in totaal 38 bewoners. In 2019 zijn dit
inmiddels 10 woonhuizen met 102 bewoners.
3.1 Het instrument
ZorgWiel heeft voor het tweede onderzoek voor een nieuwe methodiek gekozen omdat de
vorige methodiek (‘Zeg het maar’ van collega-zorgaanbieder Stichting PSW) niet meer in de
landelijke waaier van de VGN was opgenomen. De staf van ZorgWiel heeft een eerste
screening gemaakt van de aanbieders uit de waaier en vervolgens twee opties voorgelegd aan
de Bewonersraad. Op 19 maart 2019 heeft de Bewonersraad gekozen voor de methodiek van
het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap), ‘cliënten over kwaliteit’.
3.2 De werkwijze
De medewerkers van ZorgWiel die hebben geholpen in het uitvoeren van het
bewonerstevredenheidsonderzoek hebben van het LSR praktische informatie en instructie
ontvangen over gespreks-en interviewtechnieken. Het doel hiervan was om te waarborgen
dat afname van de vragenlijst/het interview zo objectief en betrouwbaar mogelijk plaatsvindt.
Bewoners hebben anoniem een vragenlijst ingevuld, zelfstandig of samen met een
begeleider. Voor de bewoners met ernstige, meervoudige beperkingen die hiertoe niet in
staat zijn, hebben begeleiders en ouders van de bewoner beiden een specifieke vragenlijst
(EMB-vragenlijst) ingevuld. De vragenlijsten zijn via een link van het LSR ingevoerd en als PDF
in het dossier van de bewoner opgeslagen.
Het LSR heeft de resultaten besproken met de Bewonersraad en daarna is er een
totaalrapportage geschreven en een beknopte woonhuisrapportage per woonhuis.
Op basis van de uitkomsten van het bewonerstevredenheidsonderzoek stelt de staf van
ZorgWiel een verbeterplan op. Ook in de woon/gezinshuizen wordt op basis van de resultaten
een verbeterplan opgesteld.
3.3 Uitkomsten
Van de 102 bewoners hebben 97 bewoners deelgenomen aan het
bewonerstevredenheidsonderzoek, waaronder 9 EMB-bewoners. Dat is een respons van 95%.
De vragenlijst bestond uit 20 gesloten vragen en 3 open vragen. Daarnaast hadden de
bewoners de mogelijkheid om hun woonhuis een rapportcijfer te geven, 79 bewoners hebben
dit gedaan. Gemiddeld geven de bewoners ZorgWiel een 8,6.

13

Sterke punten van ZorgWiel (4 thema’s)

1. Eigen woning/kamer: 93% tevredenheidsscore
Bewoners geven aan hun appartement en spullen mooi en fijn te vinden, zij vinden het prettig
hun eigen ruimte te hebben met de mogelijkheid zich terug te kunnen trekken. Het woonhuis
wordt mooi gevonden en bewoners zijn blij met de tuin en de ligging van het woonhuis.
Bewoners vinden het fijn dat ouders in de buurt wonen of dat het centrum en winkels in de
buurt zijn.
Bewoners vinden het gezellig als het gaat om het samenzijn met medebewoners en
begeleiding, de sfeer is goed. Bewoners wonen prettig en voelen zich thuis.
6 % kiest de score ‘niet goed en niet slecht’.
2. Dag- en vrijetijdsinvulling: 90% tevredenheidsscore
‘Je kunt hier van alles doen’, ‘er zijn gezamenlijke en individuele activiteiten binnen- en
buitenshuis’ zijn reacties die door bewoners worden gegeven. 90% is tevreden en
9% ‘een beetje tevreden’. ZorgWiel vervult voor een aantal bewoners een ‘bemiddelingsrol’ in
de externe dagbesteding, veelal ook kleinschalig georganiseerde dagbestedingsprojecten.
3. Contact met familie: 93% tevredenheidsscore
Bewoners benoemen met welke familieleden ze contact hebben en wanneer. 93% is tevreden
en 7% geeft aan ‘niet goed maar ook niet slecht’.
4. Begeleiding: 92% tevredenheidsscore
92% geeft aan een klik te hebben met hun persoonlijk begeleider. De klik met hun persoonlijk
begeleider wordt belangrijk gevonden omdat ze bij diegene hun hart moeten kunnen luchten
en zaken moeten durven bespreken. 8% geeft aan ‘een beetje tevreden te zijn’.
3.4 Conclusies
De resultaten zijn positief, zowel in respons als het gemiddelde cijfer. Uiteraard zijn er altijd
zaken die beter kunnen. Naar aanleiding van het onderzoek zijn de volgende
verbetervoorstellen geformuleerd en besproken met de bewonersraad:
Ø Er wordt meer aandacht besteed aan het zich prettig voelen in het samenleven.
Begeleiders hebben meer oog voor het ondertitelen van boosheid en negatief gedrag
van bewoners om zo meer begrip bij bewoners onderling te creëren.
Ø In Mijn Plan en op organisatieniveau wordt meer aandacht besteed aan de
leerwensen van bewoners.
Ø ZorgWiel en de medewerkers gaan aandacht besteden aan de verschillende wijze van
communiceren zodat iedere bewoner op zijn eigen wijze op de hoogte gebracht wordt
van veranderingen in het woonhuis.
Ø Binnen de Presentiebenadering wordt door begeleiders afgestemd en aangesloten bij
de bewoner. Relationele betrokkenheid is de basis waarin (anders) luisteren van
belang is.

14

Bewonerstevredenheidsonderzoek in beeld

Respons
95%

Cijfer
8,6

Thuisgevoel van onze bewoners

Goede band met de begeleiding
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4. Bouwsteen 3: Zelfreflecties teams en interne visitaties woonhuizen
4.1 Inleiding
De meeste teams van de woonhuizen hebben dit voorjaar een vervolg Teamreflectie
gehouden. Vanwege Covid-19 hebben niet alle teams in persoon met elkaar de teamreflectie
kunnen doen. We hebben in die gevallen de informatie gebruikt van de verschillende
teamoverleggen gedurende het jaar. In het teamoverleg komen de onderwerpen van de
teamreflectie ook aan bod.
De onderwerpen die voor meerdere woonhuizen gelden zijn beschreven onder
‘Gemeenschappelijke resultaten Teamreflecties’. Aandachtspunten en resultaten die
betrekking hebben op één woonhuis zijn terug te vinden onder het betreffende woonhuis in
deze rapportage, om daarmee recht te doen aan de ‘eigen kleur’ van ieder woonhuis.

Voor de interne visitatie hebben we gekozen voor twee thema’s, dit kwam vorig jaar als wens
naar voren vanuit de Teamleiders om structuur aan te brengen in deze visitaties en
vervolgens met elkaar te kunnen vergelijken en van elkaar te kunnen leren. Onder elk
woonhuis is het resultaat van de interne visitatie terug te lezen. In het overleg met
Teamleiders zijn de volgende twee thema’s vastgesteld;
1. Wet Zorg en Dwang
2. De rol van ouders/familieleden van bewoners en het team
4.2 Gemeenschappelijke resultaten Teamreflecties en Interne visitaties
De kernwaarden van ZorgWiel
Ook dit jaar kwamen (net als in 2018) een aantal belangrijke zaken naar voren vanuit alle
teams met betrekking tot onze kernwaarden;
- Een open samenwerking met ouders/ belangenbehartigers van bewoners.
Medewerkers geven aan dat er sprake is van een open communicatie en wederzijds
respect tussen hen en ouders in hun dagelijkse werk.
- Binnen ZorgWiel kennen we elkaar. Ook de stafleden kennen bewoners,
medewerkers, ouder/familieleden en vrijwilligers bij naam en toenaam. Door het
kleinschalige karakter van ZorgWiel lukt dat.
- Medewerkers voelen zich geen nummer en voelen zich echt gewaardeerd. Door
bijvoorbeeld een persoonlijke verjaardagskaart en/of een kleine attentie bij bijzondere
gebeurtenissen/prestaties.
- Medewerkers waarderen de korte lijnen. De bereikbaarheid van de Staf is groot en de
reactietijd zeer kort. Teams worden goed toegerust om de zorgvragen van bewoners
te kunnen beantwoorden.
- Medewerkers hebben veel voor elkaar over. De onderlinge betrokkenheid en
flexibiliteit is groot, waardoor eventuele knelpunten (bijvoorbeeld rond roosters)
binnen het vaste team snel worden opgelost.
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Roosterproblemen - zelfs in de vakantieperiode - doen zich nauwelijks voor. Het
betekent ook dat bewoners altijd een beroep kunnen doen op voor hen bekende en
vertrouwde begeleiders. Er is geen sprake van inzet van uitzend- of vakantiekrachten
Medewerkers waarderen de transparantie binnen ZorgWiel. Zij weten hoe de
organisatie en hun woonhuis financieel draait en waaraan het geld wordt besteed. Zij
zien dat de gelden maximaal ten goede komen aan de zorg voor de bewoners.

De aansluiting van bewoners bij de dagbesteding onderzoeken
In 2020 zullen wij verder onderzoeken of de dagbesteding nog goed aansluit bij de bewoners.
ZorgWiel vindt het belangrijk om dit proactief te onderzoeken en zo te voorkomen dat
bewoners niet meer op de juiste plek werken. Bewoners veranderen en bewoners worden
ouder. Daarnaast onderzoeken wij ook waar mogelijk het vervoer beter kan, hoewel dit
meestal buiten ons bereik ligt.
De eigen regie van bewoners bevorderen/cursussen aanbieden
In het bewonerstevredenheidsonderzoek is de wens van bewoners naar voren gekomen om
meer te leren. Ze willen daarin graag meer eigen regie en zijn leergierig. Dit kan op
gemeenschappelijk vlak maar ook op persoonlijk vlak. Indien het op persoonlijk vlak van de
bewoners is dan is dit terug te vinden per woonhuis.
De staf van ZorgWiel zoekt de mogelijkheden voor de gemeenschappelijke wensen uit in
2020. Een voorbeeld is BHV voor onze bewoners.
Ouders en vrijwilligers betrekken bij presentie
Na de collectieve introductie in 2018 is in 2019 per team gestart met de implementatie van
het werken op basis van de presentiebenadering van prof. Baart (Inhoud – zie bijlage). De
Teamleiders volgen in 2020 een opleidingstraject om daarmee te bereiken dat de
presentiebenadering op langere termijn wordt geborgd binnen ZorgWiel. De staf van
ZorgWiel gaat aan de slag met de betekenis van presentie op organisatieniveau (onder andere
wat betekent het voor zichtbare kwaliteit, minder protocollering).
In 2020 hebben alle woonhuizen ook het doel om ouders/familieleden en vrijwilligers te
betrekken bij de presentiebenadering. Op deze manier verwachten we nog meer vanuit één
en hetzelfde gedachtegoed te kunnen werken met onze bewoners.
Meerwaarde meewerkend teamleider
Vanuit alle teamreflecties en interne visitaties blijkt de meerwaarde van de meewerkend
teamleider. ZorgWiel heeft bewust de keuze gemaakt om met een meewerkend teamleider
te werken en wij zijn zeer tevreden dat alle teams hier baat bij hebben.
MIC meldingen omlaag
Bij veel woonhuizen is geconstateerd dat het aantal MIC meldingen is gedaald. Dit is uiteraard
positief wanneer het over de kwaliteit van onze zorg gaat. Wel willen wij uitzoeken wat exact
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de reden is van de daling van de MIC-meldingen zodat we hier nog meer lering uit kunnen
trekken.
Scholing
Er is ruimte voor ontwikkeling en scholing van de medewerkers. In overleg met de
Medewerkersraad en de Teamleiders is het scholingsbeleid van ZorgWiel beschreven.
Medewerkers kunnen jaarlijks in het kader van het Jaarplan van het woonhuis de
opleidingswensen kenbaar maken. Het gaat om zowel individuele opleidingswensen als
trainingen voor teams van woonhuizen, vaak gerelateerd aan (specifieke) begeleidingsvragen
van bewoners.

Ook zijn wij aangesloten bij de VGN-Academie. De medewerkers hebben hiermee de
mogelijkheid om hun eigen opleidings- en ontwikkelingsplan samen te stellen, waarover
vervolgens afspraken worden gemaakt met de Teamleider in het kader van hun jaarlijks
functioneringsgesprek.
Voor 2019/2020 staat op het programma:
- Implementatie Presentiebenadering op woonhuisniveau
- E-learning Bedrijfshulpverlening
- Praktijkdag Bedrijfshulpverlening
- E-learning Medicatie
- Thema dag: ouder wordende bewoner
- Thema dag: Wet Zorg en Dwang
- VGN Academy
Vanwege Covid-19 zal een deel van bovenstaand programma doorgeschoven worden naar
2021.
Bestemmingsreserve op woonhuisniveau
Uniek is dat er afgelopen jaren bestemmingsreserves op woonhuisniveau zijn gecreëerd.
Positieve exploitatieresultaten worden deels gelabeld aan het betreffende woonhuis voor
zorg gerelateerde bestemming in de toekomst. Dit wordt zeer gewaardeerd door de
ouderbesturen. In 2019 is dit beleid voortgezet en uitgebreid. De Jaarrekening van ZorgWiel
geeft daar verder inzage in.
In de woonhuizen is sprake van een veilige woonomgeving.
In 2019 zijn alle acties op het gebied van veiligheid, vooral brandveiligheid,
legionellabeheersing en risico-inventarisaties per woonhuis voortgezet en waar nodig
uitgebreid.
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Protocollen en (zorg)handreikingen
De protocollen en handreikingen in het Kwaliteitshandboek van ZorgWiel worden jaarlijks
geëvalueerd en inhoudelijk besproken in de Teamoverleggen en de Staf.
De Staf heeft in samenwerking met de Teamleiders vastgesteld welke werkinstructies en
protocollen jaarlijks worden besproken in het Teamoverleg van ieder woonhuis. De
aandachtsfunctionaris in het woonhuis bereidt de bespreking voor en geeft inhoudelijke
toelichting.
4.3 Woonhuizen: zelfreflecties teams en interne visitaties woonhuizen
In alle woonhuizen is er 24-uurs begeleiding en verzorging. Dit wil zeggen dat er altijd
begeleiding aanwezig is wanneer de bewoners thuis zijn. ’s Nachts is dit meestal in de vorm
van een slaapwacht. Overdag hebben de meeste bewoners op doordeweekse dagen
buitenshuis werk of gaan zij naar de dagbesteding.

Ieder woonhuis is uniek, met haar eigen bewoners, begeleiding en betrokken familieleden.

Woonhuizen in beeld
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De woonhuizen in beeld
Van een aantal woonhuizen is er door ZorgWiel een impressievideo gemaakt, in 2020 en 2021
worden er ook van de overige woonhuizen impressievideo’s gemaakt.
Impressievideo ‘t Span
https://youtu.be/DkW2jmhJWHg
Impressievideo De Blitz

https://youtu.be/-3_ezSl9kG4

Impressievideo Ganzenvlucht

https://youtu.be/yqBRHrU6Yug

Impressievideo gezinshuis Meiners

https://youtu.be/tlvX7jruGAk

Impressievideo Octopus

https://youtu.be/HgyEmDWsrZ8

Impressievideo Ons Huis

https://youtu.be/iDWUQ5aIDkc

De zelfreflecties en interne visitaties
De zelfreflecties en interne visitaties zijn per woonhuis apart beschreven, toegespitst op de
unieke werkwijze van het betreffende woonhuis. Er is wel gekozen voor gezamenlijke
onderwerpen.

De zelfreflecties en interne visitaties van de woonhuizen zijn te lezen in bijlage 1 t/m 11.
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5. Bouwsteen 4: Medewerkerstevredenheidsonderzoek

In het najaar van 2019 heeft ZorgWiel weer een medewerkers tevredenheidsonderzoek laten
uitvoeren. Het vorige onderzoek dateerde uit 2017. Het resultaat was toen zo goed, dat het
voor ons wel heel spannend was of we weer zo hoog zouden scoren. Het resultaat van het
onderzoek is bijna hetzelfde als in 2017. ZorgWiel scoort een 8,2! Daar zijn we natuurlijk heel
erg blij mee.
Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de tevredenheid van medewerkers over
alle verschillende aspecten van hun werk. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld de
arbeidsomstandigheden in de woonhuizen, de sfeer, de relatie met leidinggevenden en
collega’s, beloning en waardering, de inhoud van het werk en doorgroeimogelijkheden. Bij
ZorgWiel werken 130 medewerkers en daarvan hebben 99 medewerkers de vragenlijst
ingevuld en teruggestuurd. Dat is 76% en heel hoog en daar zijn we ook erg blij mee.
Uit het onderzoek komen veel positieve resultaten. Zo geven medewerkers als belangrijkste
punten aan dat zij vinden dat zij belangrijk werk doen, de communicatie met leidinggevenden
goed is en dat leidinggevenden vertrouwen in hen hebben, dat er een grote mate van
loyaliteit is en dat het goed gaat met de organisatie.
Natuurlijk zijn er ook punten die nog verbeterd kunnen worden. Opvallend is dat het punten
zijn die al vrij hoog scoren, maar waarvan medewerkers aangeven dat zij die heel belangrijk
vinden. Het gaat dan vooral om de samenwerking en communicatie met collega’s, de sfeer
binnen het team en aandacht voor aspecten die het werk uitdagender en interessanter
kunnen maken.
De uitkomst van het onderzoek is in februari besproken met de medewerkersraad en de
teamleiders van alle woonhuizen. Leden van de staf zullen de komende periode ook aanwezig
zijn bij het teamoverleg in elk woonhuis. Medewerkers kunnen dan zelf input geven over wat
zij belangrijk vinden en wat zij graag willen verbeteren of veranderen. Het is mogelijk dat de
input per team verschillend is. Vooral omdat uit het onderzoek blijkt dat het vooral gaat om
de samenwerking, communicatie en sfeer in het team. Wij vinden het belangrijk om zoveel
mogelijk input te ontvangen, zodat wij na afloop van de teamoverleggen een concreet
verbeterplan kunnen maken. De uitkomst van het medewerkerstevredenheidsonderzoek zal
ook een plaats krijgen in het traject dat elk team doorloopt met Stichting Presentie. De
mogelijkheden om je binnen ZorgWiel verder te ontwikkelen en door te groeien zullen wij
nadrukkelijker onder de aandacht brengen. Wij nodigen medewerkers uit om hun wensen op
dat gebied vooral met ons te delen. In de jaarlijkse evaluatiegesprekken (Mijn Wielgesprekken) zal dit onderwerp met elke individuele medewerker worden besproken.

Wij willen al onze medewerkers van harte bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Zij
zorgen voor een fijn thuis voor onze bewoners en maken het mooie werk in onze woonhuizen
mogelijk. Daar zijn wij dan ook ontzettend trots op!

Respons
76%

Cijfer
8,2

Kwaliteitsrapport Stichting ZorgWiel – april 2020
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6. Interne toetsing
6.1 Bewonersraad
Op 12 september is er na lange tijd i.v.m. Covid-19 weer een bewonersraad. In deze
vergadering is de bewonersversie van het kwaliteitsrapport uitvoerig besproken. Bewoners
hebben vragen erover gesteld en deze zijn beantwoord. De bewoners hebben het rapport als
goed bevonden.
6.2 Medewerkersraad
Vanwege de huidige situatie met Covid-19 is het niet mogelijk om met de gehele
Medewerkersraad bij elkaar te komen. Er is in overleg met de Medewerkersraad besloten dat
vier medewerkers van de raad het rapport lezen en feedback geven. De feedback is
besproken en verwerkt.
6.3 Raad van Toezicht
Op 8 september is het kwaliteitsrapport besproken met de Raad van Toezicht. De Raad van
Toezicht heeft het rapport goedgekeurd tijdens de vergadering.

7. Externe visitatie

Met de externe visitatie willen wij graag leren van collega organisaties. ZorgWiel heeft hier
vorm aan gegeven samen met VraagPlus. We hebben elkaars kwaliteitsrapport gelezen. Wij
hebben ervoor gekozen om via Skype het rapport met elkaar te bespreken vanwege Covid-19.
In de gesprekken met Vraagplus is het idee ontstaan om ook onze bewoners erbij te
betrekken. Om aan te sluiten bij de bewoners is er gekozen voor een laagdrempelige
presentatie van het kwaliteitsrapport door middel van een spelvorm: memory. Ook is er
voldoende ruimte voor eigen inbreng van de bewoners.
Beide organisaties hebben foto’s gemaakt van belangrijke onderwerpen uit het
kwaliteitsrapport en het bewonerstevredenheidsonderzoek. Het gaat om foto’s die herkend
worden door de bewoners. Dit kunnen bijvoorbeeld foto’s zijn van de locatie, van begeleiders,
of andere herkenbare voorwerpen. Op het moment dat een bewoner twee dezelfde foto’s
heeft omgedraaid, vertelt de bewoner hoe er bij hem/haar op de locatie vorm wordt gegeven
aan de afbeelding op de foto.
Vanwege Covid-19 zal de uitvoering hiervan uitgesteld worden. De voorbereidende
werkzaamheden zijn gereed.
Op 28 september zal de externe visitatie bij Stichting ZorgWiel plaatsvinden met collega
organisatie De Zeeg.
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