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1. Over ZorgWiel
1.1 Inleiding
Stichting Zorgwiel

ZorgWiel

begeleidt

mensen met een
beperking

in kleinschalige
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
samen met:

Bewoners

Familie

Begeleiders

Vrijwilligers

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
In april 2015:

Gezinshuis
Meiners Velp

én

Ons Huis
Uden

In april 2015 is ZorgWiel gestart met zorgverlening in Gezinshuis Meiners in Velp en Ons Huis
in Uden. In 2018 waren dat er al 9 en nu zijn er 11 woonhuizen. De komende jaren zullen er
nog maximaal 5 woonhuizen bij komen. Om niet te groot te worden heeft ZorgWiel de
moeilijke beslissing genomen om niet verder te groeien.
1.2 Kernwaarden
Langdurige relaties

Zorgwiel

vast team van
medewerkers

in elk woonhuis

vertrouwensband met
ouders/familie
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ZorgWiel vindt het belangrijk dat een vast team van medewerkers de zorg verleent en voor
langere tijd bij het woonhuis en haar bewoners wil blijven. 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.
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
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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
ZorgWiel heeft haar staf zo klein mogelijk gehouden. Er zijn 4 personen in werkzaam in 2019;
Sandra, Jeanet, Herman en Bert.
(Wanneer dit rapport wordt geschreven is Bert Vedder inmiddels met pensioen en is Sandra
Simons directeur. Rinske Vedder is begin 2020 ook bij ZorgWiel komen werken om Sandra haar
werkzaamheden over te nemen nu zij directeur is. Wendy Weerepas is ook een nieuwe collega
in de staf, zij helpt Jeanet 1 dag per week)

Directrice
Sandra Simons

Medewerker
stafondersteuner
Jeanet Kerckhoffs

Manager zorg/
kwaliteit
Herman de Jong

Directeur
Bert Vedder

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.
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Maandelijks teamoverleg

Teamoverleg
1x per maand

vaak met:

iemand van de
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 3 personen. Deze Raad adviseert en helpt de staf van
ZorgWiel. De Raad van Toezicht vergadert ongeveer 6 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 6 weken een Huiskameroverleg in elk woonhuis.
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Bewonersraad

Bewonersraad vergadering

met 1 of 2 stafleden

ZorgWiel heeft ook een Bewonersraad. Van bijna elk woonhuis is 1 bewoner lid van de
Bewonersraad. Zij bespreken belangrijke vragen uit het Huiskameroverleg. De staf van
ZorgWiel wordt uitgenodigd om de Bewonersraad te vertellen wat er allemaal gebeurt binnen
ZorgWiel en om vragen van de Bewonersraad te beantwoorden. Alles wat is besproken wordt
weer aan de medebewoners doorgegeven. In 2019 is er voor de leden van de bewonersraad
in elk woonhuis een begeleider aangesteld ter ondersteuning van de bewoner/lid van de
bewonersraad.
Ideeën

De Bewonersraad mag meebeslissen over zaken die de bewoners aangaan, zoals de
organisatie van de bewonersdag, het onderzoek naar tevredenheid bij de bewoners en
manieren om informatie begrijpelijker te maken. Goede ideeën van bewoners geeft de
Bewonersraad door aan de staf van ZorgWiel.
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Medewerkersraad

ZorgWiel vindt het ook belangrijk dat medewerkers mee kunnen praten. Daarom is er een
medewerkersraad opgericht in 2018. De medewerkersraad bestaat uit 1 medewerker per
woonhuis. De medewerkersraad vergadert minimaal 4 keer per jaar.
Wanneer de staf nieuwe ideeën heeft dan worden die besproken met de medewerkersraad.
De medewerkers mogen zelf ook met ideeën komen. Zij hebben in 2019 het plan bedacht om
via ZorgWiel naar de sportschool te kunnen gaan.
Ideeën

Sporten

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 en schrijven dat op in het digitaal bewonersdossier. De persoonlijk begeleider
bespreekt 4 keer per jaar Mijn Doelen met de bewoner, waarvan in elk geval 1 keer per jaar
met zijn/haar ouders/wettelijke vertegenwoordigers erbij. Telkens worden de Doelen
bijgesteld en/of opnieuw vastgesteld.
ZorgWiel houdt goed bij of alles goed gaat. Als er fouten worden gemaakt, dan kijken we hoe
dat komt en wat we kunnen doen om dat te verbeteren. Daardoor zien we dat het aantal
fouten minder is geworden.
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3. Bouwsteen 2: Bewonerstevredenheidsonderzoek

Zijn de bewoners:

blij en tevreden?

3.1 Resultaten
In 2019 heeft ZorgWiel weer een bewonerstevredenheidsonderzoek laten doen in overleg
met de bewonersraad.
Het vorige onderzoek was alweer 3 jaar geleden gedaan, in 2016.
Van de 102 bewoners hebben 97 bewoners deelgenomen aan het
bewonerstevredenheidsonderzoek, dat is 95%. Gemiddeld geven de bewoners ZorgWiel een
8,6. Een heel mooi cijfer.

Respons
95%

Cijfer
8,6

Bewoners zijn tevreden over:
1.
Een eigen woning/kamer, het is fijn om een eigen plek te hebben.
2.
Dag- en vrijetijdsinvulling, je kan van alles doen.
3.
Contact met familie, dat vinden de bewoners erg fijn.
4.
Begeleiding, de bewoners geven aan een goede band te hebben met de begeleiding
Maar er zijn ook een aantal punten die nog beter kunnen, daar gaat ZorgWiel samen met de
bewonersraad mee aan de slag:
5.
Er wordt meer aandacht besteed aan het zich prettig voelen in de groep van het
woonhuis.
6.
Bewoners willen graag meer leren
7.
Bewoners worden beter op de hoogte gehouden van veranderingen of afspraken
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Thuisgevoel van onze bewoners
Goede band met de begeleiding
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4 Bouwsteen 3: Teamreflecties (onderzoek) in teams en bezoeken woonhuizen

Teamonderzoek

Is het team tevreden?

Bezoek in andere woonhuizen

In 2019 heeft elk team van de woonhuizen een teamreflectie (onderzoek) gehouden.
Hierbij geeft ieder teamlid (medewerker) zijn mening over hoe alles gaat en wat er beter kan
worden. Dit jaar hebben de teams weer een teamreflectie gedaan. Ze hebben gekeken of de
voorstellen die zij vorig jaar hebben gedaan zijn uitgevoerd.
Alle woonhuizen zijn verschillend. Het is fijn dat die verschillen er mogen zijn. De teams
kunnen ook van elkaar leren. Daarom heeft een aantal medewerkers uit elk team een bezoek
gebracht aan elkaars woonhuis. De medewerkers hebben gesproken over de Wet Zorg en
Dwang en over de relatie met de ouders en/of familie van bewoners. Want de ouders en/of
familie zijn heel belangrijk.
Ieder woonhuis is uniek, met haar eigen bewoners, begeleiding en betrokken familieleden
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De woonhuizen in beeld
Van een aantal woonhuizen is er een mooie 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

4.2 Gemeenschappelijke resultaten
De teams zijn:

tevreden!

Persoonlijke aandacht

1.

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.

Persoonlijk contact
2.

we kennen elkaar

Medewerkers zijn tevreden over de samenwerking met het team, met de bewoners en
mt de ouders/familie.

Goede samenwerking

3.

Medewerkers voelen zich geen nummer. De staf van ZorgWiel laat regelmatig
waardering blijken. Dat vinden de medewerkers erg fijn.

Waardering
4.

Medewerkers krijgen veel mogelijkheden om te leren bij ZorgWiel. Er worden cursussen
georganiseerd voor het hele team, maar ook individueel kunnen medewerkers een
opleiding doen.

Opleiding
5.

Alle woonhuizen zijn veilig. In 2019 is in alle woonhuizen controle gedaan op het gebied
van veiligheid, zoals bijvoorbeeld brandveiligheid en legionellabeheersing.

Veilig woonhuis
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5. Medewerkers-tevredenheidsonderzoek

Zijn de medewerkers

tevreden?

5.1 Op welke manier?
In 2019 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. Het vorige onderzoek was alweer 2 jaar
geleden, in 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.

Cijfer
8,2

5.2. Uitkomst en conclusies
Het gemiddelde rapportcijfer bedraagt 8,2. Dit is een heel hoog cijfer.

Jaaa!

de medewerkers zijn

heel tevreden

De eindconclusie van het medewerkerstevredenheidsonderzoek 2019 was dat ZorgWiel zeer
hoog scoort. De punten die verbeterd kunnen worden scoren nog steeds hoog. De
medewerkers hebben laten weten dat hun tevredenheid kan verbeteren als het gaat om hun
samenwerking en relaties binnen het team. Elk team heeft de kans gekregen om te vertellen
wat zij graag willen verbeteren. Dat kan voor elk team iets anders zijn. ZorgWiel helpt de teams
daarbij. Als het nodig is schakelt ZorgWiel anderen in die kunnen helpen. Het maakt ook
onderdeel uit van het traject presentiebenadering.

6. Toetsing binnen ZorgWiel

Wat vinden de Bewonersraad, de Medewerkersraad en Raad van Toezicht van dit rapport?
Dit jaar heeft het allemaal iets langer geduurd vanwege Corona. Helaas konden we een hele
tijd niet vergaderen met elkaar.
6.1 Bewonersraad
De Bewonersraad is in september bij elkaar gekomen. Er is uitgebreid gesproken over hetgeen
ZorgWiel in 2019 heeft gedaan en bereikt. De Bewonersraad is steeds nauw betrokken
geweest bij alle ontwikkelingen. De bewonersraad heeft vragen gesteld en deze zijn
beantwoord. De bewoners vonden het een goed rapport.
6.2 Medewerkersraad
De medewerkersraad kon ook een hele tijd niet bij elkaar komen. Daarom heeft de staf met
de medewerkersraad besloten dat 4 medewerkers het rapport hebben gelezen. Zij hebben
het rapport goedgekeurd.
6.3 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft in de vergadering van 8 september het kwaliteitsrapport
goedgekeurd.
7. Toetsing buiten ZorgWiel
ZorgWiel heeft met twee andere organisaties afgesproken om elkaars rapport te lezen en
met elkaar te bespreken. Met Vraagplus is al contact geweest en met De Zeeg zal eind
september worden gesproken.
Samen met een andere organisatie, Vraagplus, is een leuk idee bedacht. We hebben in een
aantal woonhuizen foto’s gemaakt. Deze foto’s zijn van onderwerpen gemaakt die in het
bewonerstevredenheid onderzoek naar voren kwamen.
Van de foto’s is een mooi memory spel gemaakt. ZorgWiel wil met 3 bewoners en met een
aantal bewoners van Vraagplus het memory spel gaan spelen. Tijdens het spel kunnen
bewoners met elkaar praten over wat zij goed vinden of wat nog beter kan.
Vanwege Corona kunnen we dit helaas nog niet gaan doen, maar zodra het mogelijk is zal dit
met de bewonersraad worden afgesproken.

Memory spel van ZorgWiel en Vraagplus
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